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З НОВИМ РОКОМ,
З НОВИМ
ПРЕЗИДЕНТОМ!
Президентом
України обрано
ВІКТОРА ЮЩЕНКА

Фото УНІАН

26 грудня 2004 року на перего
лосуванні другого туру прези
дентських виборів переконливо
фінішував Віктор Андрійович
Ющенко. Його підтримали 16 об
ластей України та Київ. Інавґура
ція Президента Віктора Ющенка
відбудеться на початку 2005 року.
Ми, просвітяни України, щиро
вітаємо Віктора Андрійовича з
перемогою у цій важкій виборчій
кампанії і сподіваємося, що зав
дяки його відданості українсько
му народові 2005 рік стане відлі
ком нової політичної ери, в якій
ключовим словом буде УКРАЇНА.
З роси й води, пане Президенте!
Слава Україні!
ЗІ ЩОДЕННИКА
ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Кінець року — це завжди — трішки
сум’яття, трішки жалю, великі сподівання і
рішуче бажання все розставити по полицях,
а щось викинути й забути. А найдорожче ду
ші та любе серцю зберегти в пошанівку, —
якщо не для нащадків, то для себе, на втіху
долі.
Підсумки нинішнього року підбивати
важко — надто ще все недоконане, гаряче, а
питань більше, ніж відповідей. І, здається,
нинішньому високосному, що минає, не за
вадили б не лише кілька зайвих днів, але й
тижнів, аби дошукатися суті багатьох речей,
подій і явищ, якими переймалося українське
суспільство.
Такий ось вступ до нашої з вами, тради
ційної розмови, дорогі мої читачі. Як завжди,
останнє в році число тижневика “Слово
Просвіти” підверстує все зроблене колекти
вом редакції впродовж підготовки поперед
ніх п’ятдесяти двох номерів газети та тради
ційно адресує вам наші журналістські вітан
ня — шукайте їх на шпальтах цього спеціаль
ного випуску, аби переконатись — ми вас
любимо!
Так трапилося, що найголовніша подія
року — вибори президента — співпала з ос
танніми тижнями 2004 року, і, без сумніву,
назавжди вписала його в новітню українську
історію. Як вам відомо, ми від самого почат
ку були з “Нашою Україною”, з Віктором
Андрійовичем Ющенком, і нам не треба було
терміново змінювати колір друкарської фар
би на брендові нашого тижневика, аби хоч у
такий спосіб засвідчити свою причетність до
Помаранчевої революції, до обрання народ
ного президента Віктора Ющенка. Ми прос
то працювали, наближаючи цю перемогу, в
міру наших сил та можливостей, не переоці
нюючи власних заслуг. Майдан Незалежнос
ті і всі присутні на ньому стали нашими бра
тами і сестрами, нашим натхненням і нашою
совістю, — думки, світлини, пісні, вірші По
маранчевої революції знайшли своє відоб
раження на шпальтах нашої газети. Ми ніко
ли не ототожнювали патріотизм із гучними

деклараціями та голим пафосом. Любити
Україну, бути її патріотом — це означає пра
цювати щоденно, щомиті, робити все те, що
можеш, не нарікаючи на втому та негаразди.
Навіть про наші недоліки та біди ми писали,
намагаючись не вразити материнського
серця нашої Вітчизни докорами: ми опону
вали бандитській владі, негідним політикам
та захланним людям, але вірили й віримо в
те, що кожен наш читач — наш побратим і
однодумець, що український народ об’єдна
ється і стане могутньою політичною Нацією,
яка примусить світ поважати себе і рахува
тися з її власним вибором. І сьогодні, слідом
за Віктором Ющенком, ми радо повторює
мо: “Звершилося!”
Звершилося: в Україні з’явився націо
нальний лідер, здатен об’єднати Українців, а
ще — від нього не відвернеться світ, з його
думкою і його країною будуть рахуватися, бо
листопадовогрудневі події засвідчили при
сутність у світовій політиці українського
фактора, української політичної волі та На
ціональної ідеї. Тож подякуємо високосному
2004 рокові за його високе помаранчеве
світло та пам’ятаймо, що все лише почина
ється: корумпована нинішня влада збира
ється на силі, аби оголосити себе опози
цією. Це справді буде сильна опозиція, але
не ідеологічна, не партійна, не соціальна. Це
опозиція магнатів, у яких одна Вітчизна і од
на віра — гроші, які намагатимуться задуши
ти вільну Україну фінансовими потрясіння
ми, економічними провокаціями, штучними
зіткненнями заходу і сходу, руйнуваннями
нових починань нового Президента та його
уряду. Що можемо протиставити цій силі?
Силу народу, невідступну віру кожного в те,
що задумане нами здійсниться. Будьмо вір
ними одне одному товаришами, будьмо рі
шучими й невідступними, не втрачаймо в
собі оте живло, що проклюнулося в наших
душах у 2004 році, який у цьому сторіччі ми

будемо означати словами: “рік, коли ми ста
ли вільними”.
Наш лідер Віктор Ющенко, як написав
один із наших читачів, подарував нам оди
надцяту заповідь: “Не бійся!” Його особиста
мужність, у якій ми мали змогу переконати
ся, дала багатьом змогу вивільнитися від
підлеглості страхові. Одна із заслуг нашого
колективу — ми не боялися! Тепер ми, вся
українська громада, разом з нашим ліде
ром, маємо засвоїти істину, давно відому в
інших країнах: “Демократія — це теорема,
яку доводять щодня”. Відлік цих днів уже
розпочався. Можливо, саме тому так неохо
че відпускає нас 2004ий, в якому ми багато
хвилювалися, страждали, сподівалися, але
й пережили прекрасну різдвяну радість. За
берімо її з собою у рік 2005! Святкуймо з нею
Різдво нового українського часу!
Так склалося, що мовні, духовні, культу
рологічні проблеми в Україні завжди
зав’язувалися на політичних питаннях. Саме
тому шпальти нашого культурологічного
тижневика часто рясніли матеріалами, які ті
єю чи іншою мірою замикалися на політич
них подіях в Україні, і наші читачі нас розумі
ли й підтримували. Ми, як і раніше, прагне
мо діалогів на сторінках “Слова Просвіти”,
ми віримо, що ви, наші читачі, — люди особ
ливі, люди культури духу і духу культури. Ко
жен із вас мав змогу зробити свій вибір що
до нашої газети, передплативши її чи зали
шивши коло наших передплатників. Споді
ваємося, що ще до того часу, коли проспіває
Півень2005, ви почуєте нас, перейметеся
суголосними думками, і в наступному році
ми знову будемо разом.
А сьогодні ми хочемо побажати вам сон
ця і віри, здоров’я і добра, взаєморозуміння
і сердечності. З Новим, 2005 роком! Щасли
вого Різдва, тепла в родинному колі, щедрої
Коляди! Живімо так, аби ми могли сказати
одне одному в новому році: “Звершилося!”

Пригадуєте, — коли Віктор Ющенко —
не з власної волі — залишав прем’єрсь
кий пост, Україна святкувала Великдень
2001. І Віктор Андрійович тричі проголо
сив, звертаючись до народних депутатів
та до всіх українців, святкове вітання:
“Христос воскрес!”
Так розпорядилася доля, що інавґу
рація народного президента України
В. Ющенка відбудеться у різдвяні дні
2005го, і він матиме повне право приві
тати український народ словами “Хрис
тос народився! Славімо Його!” Хай ця
життєва історія підтримає нас у вірі в
добру Господню руку, яка веде й спря
мовує кожного. Щасливої новорічної зо
рі і ясної погоди, міцного коня і широкої
дороги, — всім, хто долає свій шлях!
z

Любов ГОЛОТА
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Мені пощастило вчитися в шко
лі ще тоді, коли багато педагогів
були чоловіками. Сама їхня присут
ність у класі була чинником вихо
вання. Сказати б, виховання нор
мального, не скаліченого специ
фічним совєцьким “матріархатом”,
унаслідок якого жінки стали “стар
шими” скрізь, де мало платять. Не
ставлячи під сумнів фаховість своїх
учительок, скажу, що найкращими
лишилися спогади про вчителів
мужчин. Але, звичайно, не про всіх:
не поталанило з істориками. Один
із них, назвемо його Петро Івано
вич, говорив правильно, але нудно,
мало не дослівно повторюючи па
раграфи з підручника; був якийсь
такий… наче йому завжди щось бо
ліло, а він ніяк не второпає — нога
це чи вухо. Власне, від Петра Івано
вича я й почув слова, спростувати
які хочу сьогодні, через п’ятдесят
років. Але спочатку визначимося
щодо географії. Якщо подивитися
мапу і подумки з’єднати лінією Жи
томир і НовоградВолинський, то
райцентром, найближчим до Жи
томира, буде Черняхів. Неподалік
від цієї лінії лежать села Вільськ
(там народилася моя мама), Сліп
чиці (там народився батько) і Виш
піль (там народився я). Невдовзі
після мого народження родина пе
ребралася до Черняхова, де я виріс
і закінчив школу. Так склалося, що
ні Сфінкс із пірамідою Хеопса, ні
битва при Фермопілах, ні навіть
битва під Полтавою не гамували
моєї цікавості до історії того, що під
ногами, клаптя української землі.
Житомир, Черняхів, Вільськ… Де
наша, де МОЯ історія? Якось нес
подівано навіть для себе я підійшов
до Петра Івановича на шкільному
подвір’ї (не пам’ятаю — чому не в
класі) й запитав про те, що нурту
вало. Вчитель уважно подивився
на мене (зазвичай дивився не на
учня, а в бік), подумав і сказав, ок
ресливши рукою велике коло в по
вітрі:
— Не було тут ніякої історії. Жи
ли, та й усе…
Мені було сумно, і я надовго
втратив цікавість до історії.

ПРИМУСОВЕ БРАТСТВО
Учився, працював, писав стат
ті, захистив кандидатську дисерта
цію. І однієї прекрасної днини зга
дав про Петра Івановича, з якоїсь
причини гортаючи УРЕ. Ось прошу:
“Черняхів уперше згадується як
село на Правобережжі України, що
було загарбане шляхетською
Польщею. 1793 року Черняхів уві
йшов до складу Російської держа
ви. У 20их рр. XIX ст. був одним із
центрів руху декабристів в Україні.
У березні 1825 р. в Черняхові зіб
рався з’їзд Товариства об’єднаних
слов’ян”. Он як! Чи ж не вони тут
засідали, об’єднані слов’яни? Ли
бонь ні клубу ще не було, ні кіноте
атру… А чого хотіли? А ось чого:

“Основним завданням Товариство
вважало ліквідацію самодержав
ства шляхом об’єднання слов’ян
ських народів у федеративну де
мократичну республіку від Білого і
Балтійського до Чорного та Адріа
тичного морів. До федерації мали
ввійти, крім слов’янських країн
(Росія, Польща, Боснія, Моравія,
Сербія, Далмація), також Волощи
на, Трансільванія, Молдовія та
Угорщина”. А де Болгарія? Вона
ще під турками. Де Україна? “Яка
така Україна, — дивуються декаб
ристи, — не знаємо такої. Є Росія
— то чого вам ще?” Залишки цієї
ідеології успадкувало КирилоМе
фодіївське братство, — насампе
ред, його “ліберальне” крило (Кос
томаров, Куліш). Проте Шевченко
(а з ним Гулак і Савич) не бачили
слов’янського щастя під проводом
Російської імперії. Суперечки були
непримиренними. Діялося це 1846
року. А тепер — увага! За доручен
ням Археографічної комісії напри

зацькі писарі занотували 40 тис.
імен і прізвищ. Польський король
Як Казимір після перемог гетьман
ського війська змушений був усіх
реєстрових козаків визнати віль
ними людьми й зобов’язався ви
дати їм платню. Та невдовзі все
змінилося. За перепис українців
взялися вже московські дяки. Крі
пакам на землях, пожалуваних ро
сійським можновладцям та їх ма
лоросійським прихвосням, звеле
но було забути не лише дідапраді
да, а й рідного батька. В архівах
кінця XVIII ст. панські люди записа
ні тільки по імені. Лишилися по
одинокі острівці самосвідомого
люду. Так, усі господарі села Голо
вине Житомирського повіту в офі
ційних актах мали повні імена й
прізвища, а деякі ще й прізвиська.
Не знаю, чи є у гетьманському
реєстрі Войтенки, але батько мій
народився у селі, що від Головина
за дві версти. У Головинському
кар’єрі долучився до світового

більшого в Росії народу противна
всякій вольності й поступу, то укра
їнцям не зосталося б нічого іншо
го, як дорога політичного сепара
тизму. Тоді треба прямо й ясно
сказати про ті сили, на котрі може
мо розраховувати, і про ті спосо
би, до яких мусимо братися”.
“Єгипетська могила” таки згід
на з усією історією Московщини
Росії від першої, азійської, орди до
останньої, більшовицької. Політич
но одірватися од великоросів нам
допоміг саме всесвітній катаклізм
— розпад більшовицької імперії.
Читаючи М. Драгоманова, чуємо
голос провидця. Оскільки й сьо
годні реакція шовіністичновели
кодержавницького ґатунку клубо
читься над Росією, нам, українцям,
не зосталося нічого іншого — му
симо створити власну, окремішну
й незалежну державу. Сьогодніш
ня Росія є цікавою для цивілізова
ного світу лише тому, що має бом
бу, нафту, газ — і зазіхає на Украї

МОЯ КРАПЛИНА В ІСТОРІЇ

Фото Г. Оборської

“ЖИЛИ, ТА Й УСЕ…”

Погляд

кінці вересня Тарас Григорович їде
до Кам’янцяПодільського, а 5
жовтня він у Житомирі. 10 жовтня,
ранесенько, Шевченко (маючи за
кінцеву мету Почаїв і тамтешню
лавру) рушає на НовоградВолин
ський. І того ж таки дня на п’ять чи
десять хвилин зупиняється… де?
Зупиняється у Вільську. Ще й пра
баби моєї на той час не було на сві
ті, але… Хочеться думати, що того
дня світило сонечко; жовте листя
ледь пробивалося на верхівках то
поль, а в садках достигали пізні яб
лука. Коли візник озвався до ко
ней, а колеса знову рушили по кур
ному шляху, Шевченко прикрив
очі, і — наче самі собою — перед
очима спливли слова нового вір
ша… Але це вже я так, забагато
фантазую. Останні в 1846 р. твори
— “Лілея” та “Русалка” — датовані
липнем—серпнем. Півроку, до
“Відьми” в березні 1847го, нічого
Тарасові не писалося, а на початку
квітня його вже заарештували
слов’янські брати з “Его Импера
торского Величества особого кор
пуса жандармов”.

КОЗАЦЬКИЙ ГРАНІТ
1649 року уряд Богдана Хмель
ницького закінчив роботу над “Ре
єстром війська Запорізького”. Ко
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пролетаріату — тесав камінь. Бать
кові односельці з шляхетного по
ліського граніту поставили пам’ят
ник на вшанування полеглих, що
боролися за Вкраїну під проводом
С. Петлюри; цей пам’ятник у лопу
хах біля старої бабиної хати я ба
чив по війні — 1946го чи 1947 ро
ку. У 1924 р. головинські каменоте
си виконали відповідальне завдан
ня партії та уряду: в Черняхів до за
лізниці тягли вилизані гранітні бло
ки. Усипальниця для більшовиць
кого Чингісхана разом із його по
рохнявим трупом донині прикра
шає Москву.
Кому зводити монументи: бор
цям за незалежність України чи її
гнобителям? Український націона
лізм — це спроба відповісти на це
запитання. Шукаючи витоки його
здобутків і поразок, повернемося
до спадку М. Драгоманова: “Те
пер, коли запанувала в Росії реак
ційна імла єгипетська, україно
фільські органи стають до того, що
так і мусить бути, бо мовляв, так
воно й згідно з історією, темпера
ментом і вдачею великоруського
народу. На що ми, українці, котрих
хіба всесвітній катаклізм може по
літично відірвати од великорусів,
можемо покладати надію на ліпшу
будучність? Безспорне діло, що
коли б виявилось, що вдача най

ну. Я не дипломат і не мушу дотри
муватися етикету, відтак скажу: у
світлі своїх ніжних стосунків із Куч
моюЯнуковичем президент Путін
перетворився на політичного
блазня. Він знає про це та буде
мститися. На що В. Ющенко му
сить зважати, бо він у нас занадто
порядний для довірливих стосун
ків із московськими чекістами.
Зондеркоманда московських по
літтехнологів (на кваліфікацію яких
міг би позаздрити сам доктор
Й. Геббельс) та отруєння діокси
ном мусять нас чомусь навчити.
Я не всі 17 днів ходив на Май
дан, не стояв там жодної ночі. Але
я на Майдані був. Не помилюся,
сказавши президентові В. Ющенку
від імені помаранчевих: “Так, треба
їздити в різні столиці, домовлятися
про те і се — але ПЕРШИЙ візит до
Москви зробить їй забагато честі”.
Є немало достойніших міст. Май
дан, виконавши свій обов’язок,
має і свої права.

ЮРІЙ НЕМИРИЧ
У кого я вдався такий лінивий?
І в Сліпчицях, і в Вільську дідипра
діди мої були роботящими. Більше
десяти років маю книгу “Україн
ська шляхта”, написану Наталею
Яковенко. Десять років тому мав

приємність особисто познайоми
тися з пані авторкою. І лише сьо
годні почав не просто читати, а ря
док за рядком гризти цю унікальну
монографію. Шукав свій Черняхів.
Знайшов. Моє вітання, вельмиша
новний Петре Івановичу!
Як багато моїх земляків, не
маю підстав ремствувати на свою
освіту. Роз’їхалися по світах, учи
лися, отримали свої дипломи. Але
ж — послухайте! — ось як треба
вчитися: академія в Польщі, курс
лекцій у Лейденському й Амстер
дамському університетах, далі —
Оксфорд і Кембридж, а на завер
шення — Сорбонна. І хто ж це? А
це Юрій Стефанович Немирич, син
київського підкоморія, власник
4313 димів (15 міст і містечок, 98
сіл), серед яких був і Черняхів (що
поступово перетворився на один із
центрів у володіннях Немирича).
Ясновельможний пан Юрій був єв
ропейцем. До того ж — європей
цем “більшим”, ніж навіть багато
його колег у тамтешніх університе
тах, бо сповідував протестантизм
(його социніанське відгалуження).
Социніани шанували Святе Пись
мо, але з тими застереженнями,
що воно має прийматися як дже
рело віровчення лише в тому ви
падку, якщо не суперечить розумо
ві. Не знаюся на теології, але ця те
за здається мені слушною. У Чер
няхові отаборилася одна з най
більших социніанських громад. Її
існування саме по собі було викли
ком католикамдогматам, на яких
— ідеологічно — трималася Поль
ща. Але пан Юрій мав гроші та був
депутатом польського сейму, ба
гато чого міг собі дозволити — зок
рема, загальноосвітню школу в
Черняхові. На таких контроверсіях
балансував усе життя. Відомо, що
Немиричі — попри свою сполоні
зованість — мали прекрасні сто
сунки з козацтвом. Під час одного
з польських наїздів замок Немири
чів у Черняхові боронили саме ко
заки, котрим володар замку до
зволяв брати за це безкоштовно
мед і пиво в черняхівській корчмі.
Але… У війнах Хмельницького Не
мирич виступав на боці Речі Пос
политої. Але… На початку червня
1657 р. запропонував свої послуги
(гроші та військо) Богданові, а по
його смерті став однією з провід
них фігур біля гетьмана Івана Ви
говського. Одержав чин полковни
ка, фактично був канцлером. Зу
силлями Немирича укладається
Гадяцький трактат, за яким Україна
об’єднується з Польщею і Литвою.
Хочете вірте, а хочете — перевір
те, але йдеться майже про такий
документ, за яким сьогоднішня
Польща увійшла до ЄС…
Писати далі несила. Сталося
те, що сьогодні називаємо спала
хом федералізації та сепаратизму.
Немирич загинув у вересні 1659 р.
в сутичці з прибічниками Цюцюри
й Золотаренка, відомих тогочас
них “реґіоналів”. Послуговуюся су
часною термінологією, щоб під
креслити подібність того, що ді
ялося тоді та діється тепер. Через
моє і ваше село, шановні читачі,
через нашу велику Батьківщину
пролягає гостра, як багнет, проб
лема розколу. І це триває віки.
Сьогодні маємо передумови
для подолання загрози, проте ос
терігаймося надмірного оптиміз
му. Мудрий Конфуцій сказав: “Як
що дикун одягається й говорить,
як китаєць, то він і є китаєць. Якщо
китаєць одягається й говорить, як
дикун, то він — дикун”. Проблема
самоідентифікації, не більше й не
менше… А втім — із перемогою
вас, пані та панове! Нового щастя у
Новому році!
z

Володимир ВОЙТЕНКО,
професор
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Читацьке віче
СЛАВА ГЕРОЯМ!
Холодний ранок, віє рвучкий
пронизливий вітер, періодично
мрячить. Їдемо в другу чорнобиль
ську зону. Наші автобуси вируша
ють із Києва до містечка Базар Жи
томирської області на відзначення
83 роковин трагічної події і водно
час надзвичайного злету людсько
го духу воїнівукраїнців супроти
більшовицької завойовницької ор
ди (1921 р.)
100тисячну армію встигла
сформувати Росія і кинути проти
16тисячного загону УНА (Україн
ської Народної Армії) завдяки “то

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕРОЇВ ГАРТУЄ ДУХ І ВОЛЮ

варишу” Симона Петлюри Пілсуд
ському, що затримав перехід через
польський кордон. Почалися тяжкі
бої з переважаючими силами воро
га. Оточення. Полон. Розстріли та
знущання над полоненими, торту
ри. 359 незламним полоненим три
чі пропонують життя в обмін на зра
ду й перехід до лав ворога. І тричі
всі 359 героїв вибирають — смерть!
Дивізії УНА формувалися за
кордоном до і під час Другої світо
вої війни. Після закінчення бойових
дій у них був вибір: або в Радян
ський Союз (тоб
то в ГУЛАГ), або
— на Захід. У Ве
ликобританію
потрапило 4 ти
сячі воїнів. Ме
моріал у містечку
Базар побудова
ний і спроектова
ний за їхній кошт.
Цього року при
їхали поручник
2 дивізії Петро
Кищук та Воло
димир
Янків
ський. Обидва
воїни тепло зга
дують
святу
пам’ять Свято
Володимир Янківський,
мира Пластуна,
Богдан Горинь, Петро Кищук
що вклав багато

свого серця і життя у створення
Меморіалу, але, на жаль, трагічно
загинув у липні цього року. Хрести
Меморіалу із суцільних каменів лег
кі, немов чорні журавлі, що злітають
у Небо…
Я попросив Володимира Янків
ського розповісти про себе. Він —
уродженець Перемишля, зараз
мешкає у м. Болтон, Англія. Служив
у 1ій дивізії УНА. У боях під Брода
ми був у батареї тяжкої артилерії.
Командир батареї полковник Палі
єнко загинув у бою під Бродами.
Поручником артилерії був Олек
сандр Кикта. У батареї живим ли
шився один воїн — Володимир Ян
ківський. Решта загинули, або пе
реформувалися в УПА. Їх підрозділ
потрапив в оточення. Поранення в
селі Княжи. Потягом доїхав до Бу
дапешта, 6 тижнів лікувався у шпи
талі в Угорщині. Переїхав до Відня,
потім до Німеччини. Звідти поїхав у
школу старшин. Після закінчення
потрапив в Українську дивізію у
Словаччині, м. Жиліна. Тут служив
зв’язківцем під командуванням по
ручника Олекси Горбача та поруч
ника Любомира Фехтицького (з
Дрогобича).
У складі цієї дивізії воював
2 тижні проти Тіто у Югославії. Піс
ля цього дивізію відправили до Авс
трії у м. Фельбах, де були до кінця

дилося нас лише троє, решта, зму
чені дорогою, продовжували спати.
Вранці мені вдається з’ясувати, що
ж сталося, може, це вже війна, і тре
ба повертатися додому; а нічого,
просто югославські солдати повпи
валися і стріляли собі по бляшанках
і пляшках. Уже в Боснії хочу заско
чити в ліс, та не можна, стримує во
дій Омелян Ґралюк (він загинув від
бомби у цій війні, вічна йому
пам’ять!), бо там легко наштрикну
тися на багнет; тут уже повно пар
тизанів, ждуть лише команди, щоб
почати. “У нас, на Балканах, скоро
стріляють”, — додає Омелян. Плаче
жінкаукраїнка, прощаючись із на
ми в БаніЛуці: “Ви їдете, а нас тут,
у цім пеклі, лишаєте”. Ми ж споді
валися, що все минеться. Не мину
лося. Де так ретельно готуються до
війни, уже її точно розпочнуть.
А ми в цей день тішилися усіма
дарами миру. Був дуже гарний і сер
дечний концерт, як ніде, співав і
“Боян”, і місцеві українці, а таке
було чудове єднання, сплетення го
лосів, що, здавалося, й небо прихи
лилося, аби нас послухати. Небо з

до траси? В автобусі загадка відкри
лася: старші й молоді, котрі між со
бою уже розмовляли хорватською,
нагорнули собі на пам’ять землі
батьків і дідів, рідної їм землі. Від
розчулення я не стримався від сліз,
а хтось збоку, теж у сльозах, обійняв
мене; мабуть, тому, що я пупови
ною зв’язаний із землею його бать
ків та був цією Батьківщиною. (По
тім дружина Євгена Павлишина,
пані Ольга, написала мені, що цю
землю вона висипала на свіжу мо
гилу свого батька; він так забажав у
заповіті. Я знав цього високоосві
ченого самоука. (“Закінчив букову
школу”, казав про себе, тобто на лі
соповалі), відразу прикипів душею
до мирського патріарха українців
Боснії, мав з ним хоч і недовгу, але
таку наповнену розмову; він дуже
радів мною, бо я для нього приніс
запах Батьківщини. На прощання
пан Антін попросив дозволу дотор
кнутися до мене. “Ви щасливий, бо
ви завжди вдома”, сказав, і сльоза
покотилася по його пережитому об
личчі, а я подумав, яке ж це щемли
ве, сумне і радісне почуття — туга за

погодою було до нас у той день при
хильним, як і місцеві люди з їх гар
ною галицькою говіркою. Особли
во радісно слухати їх, бо це ніби на
ші діди розмовляють; боснійські
українці вживають багато давніх
слів, із дідапрадідівських. Концерт
тривав і за щедро наставленими
столами, це вже старалися місцеві,
аби нам угодити. І вгодили.
Приїзд “Бояна” до Боснії був
відповіддю на гастролі хору україн
ського товариства. Під час другого
приїзду хору боснійських українців
до Львова мені випало виводити їх
ній автобус із лабіринту львівських
вулиць. Але вони так гарно співали,
що я поїхав далі, не знаючи ще, де
опинюсь. І це свято тривало аж до
угорськорадянського кордону, де
я, не маючи закордонного паспор
та, мусив розпрощатися. Минуло
стільки літ, а я не забув одного епі
зоду з тієї подорожі, так він мене
вразив. Досвіт сонця, коли темрява
і світло однаково володіють просто
рами, автобус спинився на карпат
ському перевалі. Ми розсипалися:
одні до потоку, інші просто вдихали
хміль гір, розминали затерплі но
ги… А коли пролунав сигнал займа
ти місця, я в напівтемряві помітив,
що всі щось збирають у кульки. Бу
ла пора опеньків, але щоб усім від
разу пощастило та ще й так близько

рідним краєм, ностальгія).
Далі в дорозі ми співали пісень,
де з “журбою радість обнялась”. Ук
раїнець за межами України, коли,
звичайно, він живе не хлібом єди
ним, стоїть однією ногою на землі,
яку вибрали його діди, батьки, а
другою на землі предків. Ні, він не
роздвоюється, як дехто може поду
мати, це цілісний стан душі, тому
що любові ніколи не буває багато.
Усе, що відбувається з однією і дру
гою Батьківщиною, торкається йо
го серця, і все, що може радувати,
радує, а що засмучувати, засмучує.
Українці Боснії та Герцеговини да
леко від землі батьків переживали
долю і недолю рідного краю. Вони
раділи, коли на руїнах Російської
імперії було воздвигнуто українську
державу, і страждали, коли вона
впала під більшовицькою навалою.
Жахіття цієї війни, голод 20их, а
згодом голокост 32—33 рр., репресії
37го, 41го років — усе карбувало
ся кривавими рубцями в серці укра
їнця, де б він не жив. І коли в поже
жі Другої світової війни серед бос
нійської української молоді кинули
клич йти визволяти Україну від
більшовиків, агітації вступати в ря
ди українського леґіону фактично
не було, добровольців виявилося
немало. 300 юнаківвоїнівукраїн
ців Боснії взяли зброю, щоб іти виз

ДОРОЖНІ НАТАТКИ
Село Дев’ятина в Країні (а саме
так називається цей реґіон Боснії)
розбудоване українцями на невели
кому плато. Із центральної траси
сюди веде недовга, зате досить кру
та дорога. Село на самій горі. За
сільськими околицями, де б не сто
яв, відкривається широка панорама
боснійських верховин, подібних і
неподібних на карпатське перед
гір’я.
І що ж так тягнуло наших краян
саме в Дев’ятину, де й нам, хорові
“Боян” зі Львова, на чолі з натхнен
ним диригентом Євгеном Вахня
ком, пообіцяли показати Україну
поза Україною.
— Там жиють одні українці… І
там другої мови, крім української,
не почуєш…Там усе українське, —
сказали нам господарі, ініціатори
нашого приїзду, серед них уродже
нець Дев’ятини, доктор Євген Пав
лишин, колишній голова Україн
ського культурномистецького това
риства імені Т. Шевченка з Боснії та
Герцеговини, і новий голова — поет
та історик Борис Ґралюк, мій гос
тинний господар; він дав мені нічліг,
і мав я з ним багато щирих розмов за
вечірньою і ранішньою кавою.
Але про село найкраще говори
ти із самими селянами. Я розпитую
по приїзді в Дев’ятину першу жінку,
яка зустрілася на шляху. Історія ще
молоденька, і її всі знають. Галича
ни почали селитись у Боснії напри
кінці дев’ятнадцятого століття, тут
переважно люди із Тернопільщини,
зпід Теребовлі. Їхали малоземель
ні, бо цісарський уряд пообіцяв
кожного наділити дармовим паєм. І
хоча цим ґрунтам далеко до україн
ських, домашніх, він увесь на каме
ні, гірський, неймовірно тяжкий
для праці, а все ж може годувати.
— Но, але тутки є не тілько одні
українці, є і нас, поляків, дві родини,
— зауважила моя співрозмовниця.
— І так добре вмієте поукраїн
ськи? — питаю здивовано.
— Аякже ж! Всі українською, то
й ми українською, — здивувалась
моєму запитанню пані Гелена.
Боже, оце того, чого ми прагне
мо в незалежній Україні, щоб нашу
мову знали всі, хто тут живе, уже
було досягнуто в одному окремо
взятому селі, ще й далеко поза ме
жами України.
Ми приїхали у Боснію, що стоя
ла в цей час над прірвою війни. Вій
на вже виставила свої ікла, і вони
вже чигали на свої жертви. Серед
ночі на румунськоюгославському
кордоні, у час нашого третього важ
кого сну в автобусі, почалася довга
запекла стрілянина. На щастя, збу

війни. Після чого перевезли 12 ти
сяч вояків дивізії в м. Ріміні (Італія),
а в 1947 р. відправили дивізію в
Англію у м. Домфріз (Шотландія).
Усі вояки вже відійшли (в основно
му в 80ті роки). Лишилося їх двоє
— наших героїв.
z

Микола ВОВЧЕНКО
Світлини автора

воляти ніколи не бачений ними,
але рідний свій край. Вони горіли
святою ідеєю і з гордістю носили
тризуби на лацканах, і то трагедія,
що хитрі політики скористалися
національними почуттями й кину
ли воювати українців проти серб
ських четників. “Легія” скоро роз
сипалася — ніхто не хотів воювати
за чужі інтереси. Після війни, пе
реслідувана комуністичними влас
тями, більшість леґіонерів загинула
в тюрмах, а кому пощастило —
емігрував. І про цю сторінку нашої
історії — ніде ні слова.
Українці на землях Югославії
живуть лише в області Бачка та Воє
водині, так подає Українська ен
циклопедія, про Боснію ні слова. Це
правда, що їх тут найменше, “може,
набереться стільки, що в одному ве
ликому селі в Україні”, казав Борис
Ґралюк. (Він перед війною переїхав
до Загреба, і маючи непересічний
талант організатора, став міністром
у справах національних меншин
уряду Хорватії). А тим часом те “се
ло” на високому рівні відсвяткувало
столітній ювілей поселення україн
ців у Боснії, у столиці Сараєво від
бувся міжнародний симпозіум із ці
єї нагоди, було відкрито першу в
світі меморіальну таблицю на честь
А. Шептицького “Великому митро
политу Андреєві Шептицькому —
доброму пастиреві в 100річчя посе
лення” (митрополит двічі приїздив
до Боснії). Українці мають тут добру
славу. Коли кажуть серби чи хорвати
про людину, що він галіціян, то все
одно, що майстер, здібний чоловік.
Наша діаспора жила повнокровним
життям національної меншини, хо
ча серед усіх меншин була наймен
шою. Та війна розметала невеличку
громаду. 200 родин у пожежі цієї
війни просили Україну дати їм при
тулок на землі батьків і дідів, але
наш уряд відмахнувся, і нічого не
дали листи львів’ян, зокрема й мої
до високого урядового достойника,
якого я знав особисто, але чи то він
не міг нічого вирішити, чи не про
бував, не знаю; він мені не відповів,
усе втопилося, як у болоті. Зате
прийняла наших людей Німеччина,
Італія, Канада.
Для чого я пишу ці рядки? Щоб
роз’ятрити старі рани? Та ні, це моя
відповідь тим, хто любить картати
наш народ і знаходити в ньому все
нові вади. А от було собі фактично
село за числом населення, україн
ська діаспора в Боснії, і могло ро
бити так багато. То в чому ж тут річ?
Чому наші села скніють, віддаля
ються від національних справ; не
лише села, а й міста?
z

МОВА ЄДИНА

ЧУЖА МОВА —
МОВА ЧУЖИНЦІВ
Чия мова, того й успіх. Тут я
нічого нового не сказав, але це
так, від віків. Проти мови поне
волених народів ведуть боротьбу
майже всі окупанти, шовіністи —
з ненавистю. Щоправда, методи
мовної боротьби в окупантів різ
ні. Царський уряд нашу мову за
бороняв указами. У комуністів не
сходило з язика: буржуазні націо
налісти, зрадники, прихвосні й
таке інше. І над засобами масо
вої інформації, за імперії зла,
завжди тяжіла цензура КДБ.
Західний Донбас, в якому я
проживаю майже 50 років, мав
дві реґіональні газети, вони дру
кувалися українською мовою, хо
ча тут проживали вихідці з Уралу
та Кузбасу. Але вже з початку
сімдесятих років стало більше
російських видань, російська мо
ва стала обов’язковою; учителям
російськомовних класів стали
платити більше. І ось, уже наша
держава. В нашому місті прожи
ває згідно з переписом 70 %
українців, але нас назвали “русь
коязичними”. Друкуються в реґіо
ні декілька десятків газет, і всі во
ни — мовою сусідньої держави.
z

Григорій СТЕПОВИЙ,
м. Першотравенськ Дніпро
петровської обл.

ДОЛУЧАЙТЕСЬ!

ЗВІТУЮСЬ
СЕРЦЕМ
Моє серце відчуває необхід
ність дати звіт за роботу фонду
“Богун”, який поставив собі за
мету вшанування найбільшого
лицаря козаччини Івана Богуна.
Планували спорудження пам’ят
ника великому полководцеві, на
казному гетьманові Іванові Богу
ну на полі звитяги під Берестеч
ком, а рік тому, дізнавшись про
могилу Івана Богуна біля Сівер
ська, докладаємо зусиль, щоб
спорудити там пам’ятник.
Є проект, є кошторис — тіль
ки немає фінансів. Я зверталася
в різні державні інстанції, в Нац
банк України, але даремно (на
ближалося 340ва річниця стра
ти Івана Богуна). Зверталася у
найвищі державні установи, щоб
воскресити Героя у металевій
гривні, у медалях, а також, щоб
видати марки, конверти з пор
третом Івана Богуна.
Підготовлену книгуальбом
“Вічність Івана Богуна” перекида
ли з видавництва у видавництво…
Я писала зверненняпрохан
ня до священиків України, щоб у
дні загибелі героя від 17 лютого
провести Богослужіння, відпра
вити панахиду за Івана Богуна —
може, вперше за 340 років! І сла
ва Богу, це здійснено.
За допомогою Міністерства
оборони України в різних військо
вих частинах, а також деяких уні
верситетах, школах проведені Дні
пам’яті Івана Богуна. Найбільш
зворушливо свято пам’яті відбу
валося біля могили Івана Богуна.
Пізніше Сіверська телестудія
створить телефільм “Іван Богун”.
Доброчинногромадський
фонд “Богун” перетворився у
Всеукраїнський духовний центр
ім. Івана Богуна. До мене теле
фонують, пишуть, просять літе
ратуру про Івана Богуна.
z

Роман ДІДУЛА, м. Львів
ч. 53 (273), 29—31 грудня 2004 р. z “СЛОВО Просвіти”
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Культура
НАТХНЕННЯ
Про цих художників я
колись зняла телефільм.
Пригадую, як перебирала
коробочки з різнобарвним
порошком — емалевими
фарбами, перепитувала,
чи можна змішувати, на
віть сама, здається, про
сипала якусь брунатну су
міш на мідну пластину. Де
монструвала тоді це для
камери. Репортажні зйом
ки виходили чудові: загад
кову техніку гарячої емалі
ми зняли аж до випалю
вання в печі, помилували
ся перетворенням сірува
того пороху, який після ви
сокої температури засяяв
яскравими кольорами на
картині. Зачарована доро
гоцінним блиском цих
мистецьких творів, я все ж
сприйняла їх як особисте
відкриття, начитавшись лі
тератури про те, що в цій
техніці працювало багато
майстрів із найдавніших
часів. Але навіть не згадка
про Мікенську цивілізацію
з острова Кріт і шедеври
візантійських та давньо
руських митців переконали
мене в унікальності такого
живопису. У майстерні Те
тяни і Сергія Колечків,
створені (нерідко на моїх
очах) картини подарували
повноту сприйняття і ре
альне усвідомлення того,
що це не лише складна,
але й примхлива техніка,
яка під силу тільки профе
сіоналам. У київських ху
дожників є власний напря
мок, авторська школа ема
левого живопису, така но
вітня і потужна, що могла б
стати національним над
банням, репрезентувати
нашу державу не гірше,
аніж, наприклад, космічні
технології. Бо це теж про
рив у космос, тільки мис
тецький. Уже тепер на між
народних пленерах у Між
народному творчому цен
трі “Емаліс” у Ярославлі
(Росія), на симпозіумі ема
левого мистецтва в ні
мецькому місті Хіммерод
(земля РейнландПфальц)
Колечки були представлені
як метри, в них училися їх
ні колеги з Росії, Японії,
Голландії, Франції. Що ж
знає Вітчизна про цих мит
ців? За минуле десятиріч
чя відбулося багато виста
вок в Україні і за кордоном,
про їхню творчість уже за
цікавлено пишуть мисте
цтвознавці, але все це в
обширах осібного середо
вища, де посправжньому
їх цінують лише знавці, ко
леги та шанувальники, які
впродовж років не проми
нають жодної експозиції
Тетяни і Сергія.
Мої ж нотатки не стіль
ки про жанрові особливості
й технологію, яка все ще
залишається рідкісною, до
неї звертається небагато
майстрів в Україні (і подяка
відомому художнику Олек
сандру Бородаю, який пер
шим, у наші вже часи, при
віз її в Україну із зарубіж
жя). Я — про саме явище:
мої друзі, можливо, вихо
пилися на ціле покоління у
майбутнє, розвинувши та
збагативши складну техні
ку, перенісши її з площини
прикладного мистецтва до
справжнього живопису на
мідних пластинах, коли
здається, що картина щой
но завершена пензлем, а
не пройшла складний шлях
трансформацій через де
сятки овипалів, як роман
тично описують це мисте
цтвознавці — стихію вогню.

ÒÀÌ ×ÓªÒÜÑß ÔËÅÉПолум’я як такого немає, є
режим високих темпера
тур, який за найменшої по
хибки здатний звести нані
вець усю роботу. Тож тільки
самі майстри з емалі мо
жуть оцінити неймовірну
досконалість живописного
письма Колечків, де на кар
тинах присутні всі тональні
й колористичні нюанси,
об’ємність, рельєф, прита
манний олійному живопису
і при цьому коштовний
розсип блискучих барв
емалі. Художники із Санкт
Петербурга дивувалися,
що такої довершеності не
могли передбачити навіть у
мріях.
Інша ситуація була з
відтінком парадоксу. На
відкритті створеного Ко
лечками іконостасу Свято
го Олександра Невського в
Херсонесі, а це одинадцять
великих ікон (деякі розмі
ром 110x50 см) — винятко
вий у світі випадок для
емалевого мистецтва, до
авторів підійшов мисте
цтвознавець і, висловлю
ючи своє захоплення, зау
важив однак, що шати Бо
городиці надто яскраві.
Довелося пояснювати, що
досягти такого рідкісного
сяйва багрянцю в емалевій
техніці вважається вели
ким успіхом для майстра, і
вдалося це ще й завдяки
фарбам, по які художники
мандрували аж в Угорщи
ну. Але цей випадок озна
чив ще раз ту обставину,
що особливості емалевого
живопису відомі надто не
багатьом, тому й трапля
ється, що до таких робіт
підходять із критеріями
традиційного мистецтва.
Та для мене значно
важливіше відкривати в
мотивах творчості Тетяни і
Сергія Колечків світ їхніх
художніх уявлень, який уті
лений в образи картин. Му
зичнопоетична канва зри
ма в цих творах не лише то
му, що в майстерні й на
справді щодня звучить не
голосна музика — найкра
ще з сучасного джазу, єв
ропейська класика. Сам
характер їхнього живопис
ного письма близький до
музики і виказує внутрішню
гармонію творчих натур. Ці

картини — мандрівки сві
тами фантастичної краси:
сяюча хризантема, ніжний
жіночий овал, затінений
крильцем парасолі, готичні
вікна, звідки долинає
флейта і скрипка, домашнє
музикування... Там розгля
дають доколишній світ че
рез кольорові скельця, а
нічне небо — в підзорну
трубу, не втомлюючись ди
вуватися привабливості
космічних і земних краєви
дів. Там еллінські митці у
лаврових вінках і генії іта
лійського Відродження зі
своїми натурницями — ці
маленькі власні легенди
про людство, версію кра
щого в його земній історії
Тетяна Колечко дарує нам
як миті раювання в несамо
витості буття. “Діви”, “Гли
бина”, “Різдвяний вечір”,
“Звуки моря”, “Каріатиди”,
“Хризантема”,
“Літо”,
“Вербна неділя”, “Спасів
ські яблука” — мов кален
дар життя, який увесь про
низаний щемким відчуттям
щастя. Що б ти не робив,
радів чи жалкував, непоко
ївся в буденній марноті —
це твоя неповторна мить,
подарована Творцем, а от

же, — свято: збирати яблу
ка, нахилитися до риб у
стрімкій течії, мовчати при
молочному світлі лампи. Я
написала не один вірш під
враженням композицій Те
тяни, так захоплюють вони
уяву, переконують призви
чаєний погляд повірити
яскравим барвам, як
справжньому вияву буття.
А в створених художницею
образах витончених панн,
неодмінно в таємничому
вельоні романтики: квітах,
легкому струмку шовків,
зблиску браслетика на
вузькому зап’ясті, виспіва
на сутність кожної жінки,
притлумлена, на жаль, у
реальному бутті, але ревно
збережена в мріях. Саме
такими бачимо ми себе
внутрішнім зором: лінія
квіткового стебла, півден
на спрага вуст. І, нарешті
впізнані проникливим по
глядом художниці, такими
відтепер увічнені в зразках
її найвишуканішого живо
писного стилю — “ню”.
Спостерігаючи, як доско
нало одразу творить малю
нок Тетяна, без ескізів, в
олійному портретному жи
вопису, я, вже знаючи
особливості
емалевого
мистецтва, написала б вір
ша про одну лиш вимальо
вану нею вузьку засмаглу
стопу, якій личать хіба що
сандалики з крильцями,
ніжну западину між п’ятою і
кісточкою — і всі ці тональ
ні нюанси після двадцяти
випалів у печі! Або вірша —
або якусь державну премію
за найдосконалішу стопу
київської Венери (чи по
нашому, Лади)! Тут дореч
но переказати Грабара,
який писав, що знайдені на
території Київської Русі
шедеври емалевого мис
тецтва не слід одразу при
писувати візантійцям, час
тіше — це витвори наших
давніх безіменних майс
трів. Через тисячу з лиш
ком років уже настав час
оголошувати всьому світо
ві імена, які, на щастя, зна
ємо, і, на щастя, шедеври
знову створені ними на на
шій землі. В одному з київ
ських обійсть, де ще ниніш
ньої осені буяв маленький
садочок під вікном, і кокер
спанієль бездоганної соба
чої вроди знехотя погодив
ся сфотографуватися зі

ДЖАЗ

АКУСТИКА ЯК
ЕЛЕКТРОНІКА.
АЛЕ ВІЛЬНА

мною і з обожнюваними
ним господарями, про всяк
випадок відтручуючи мене
від Тетяни. Мої друзі ко
лись знайшли цього песи
ка, що конав на одній із ки
ївських вулиць. Кривди
своєї невідомої біографії
він переживав довго, ще й
досі підозріло ставиться до
чужих, безмежно відданий
тільки Тані й Сергієві. Я
певна, що вони приручили
б і якогось великого звіра
— з джунглів чи прерій,
точніше, він сам би при
йшов їх оберігати та обож
нювати. Розповідь, як став
ляться до живих істот дру
зі, не вкладеться в обсяг
статті. Але хоч щось мушу
повідомити. Дві весни пе
ред вікном їхньої майстерні
випадали з гнізда пташе
нята. Щоразу художники
довго лікували, терпляче
вигодовували горластих
квартирантів, а потім...
учили літати. І птахи зав
жди щасливо долали не
бесні маршрути. Всі цвір
куни, богомоли, навіть ба
нальні мухи, потрапивши
до кватирки цієї майстерні,
і навіть, через безголів’я
своє, в павутину, мали не
минуче звільнення. Враже
на цією нормою життя моїх
друзів, я, трапилося, і сама
одного разу не дозволила
моєму супутнику в авто
вбити осу на шибці, і він
невдоволено косував то на
мене, то на занудне дзиж
чання біля вуха. Та все це я
переповідаю, щоб окрес
лити, звідки в картинах
Сергія Колечка цілісність
Всесвіту: від червоних глин
Трипілля із наконечниками
стріл, дрібної комахи, що
заночувала під пелюсткою
маку, від тих кульбаб аж під
небо, над якими літають
казкові леви — до київ
ських подвір’їв, де балкон
ні ґрати всі різні, як і неод
накові вечірні ліхтарі, як
підмурівок зі старої цегли,
що лише по ньому міг за
свідчити друзям: саме в
цьому будинку я народив
ся. Цілісність Всесвіту, як і
Добра — ні про кого з ху
дожників не можу сказати
так однозначно, як про
Сергія. Бо не зустрічала ін
шої людини, наповненої до
такої міри добром душі. І
це читається в його емале
вих картинах — символіч
них, сповнених ніжної еле
гії. Всі колористичні мож
ливості емалі на міді ху
дожник, здається, граю
чись, демонструє в своєму
живопису: “Пора цвітіння”,
“Небесне сяйво”, “Літня
пора”, “Білий лев”, “Засні
жене місто”. Його твори —
здебільшого метафори, які
заплете кожна чутлива ду
ша саме в свою повість,
свій музичний ряд.
До минулих Різдвяних
свят Тетяна і Сергій підго
тували виставку в київській
галереї “Срібні дзвони”.
Крім великих картин пока
зали й ангеликів — мініа
тюрні крилаті образи, ство
рені в техніці емалевого
живопису, кожний небес
ний охоронець — із квіт
кою, птахом чи музичним
інструментом. Маленьке
різдвяне деревце, вбране
цими прикрасами, здава
лося, тихо бриніло. Там,
певно, награвав і мій, бо
чулася флейта...

Нещодавно в Будинку кіно
виступив джазовий квартет Тома
ша Станька, представивши на суд
слухачів програму “Freelectronic”.
Парадокс у тому, що, незважаючи
на прозору гру слів у назві, музи
канти грають в акустиці. Проте во
ни змогли довести, що руки стають
більш вільними без зайвих техніч
них засобів — тобто електронних,
судячи з заголовного натяку. У чер
говий раз кияни мали змогу озна
йомитися з потужною польською
школою джазу. Мабуть, кожен кия
нин відчув, що рік Польщі в Украї
ні — це не абстрактна декларація та
не захід для галочки. І це завдяки
подібним концертам, організова
ним Польським інститутом у Києві
та, звісно, завдяки Помаранчевій
революції, де поляки брали найак
тивнішу участь, чергуючи в україн
ській столиці в кілька змін. От і
цього разу всі музиканти вийшли
на сцену з помаранчевими стрічка
ми. Причому колектив виступив з
іншим, ніж передбачалося, клавіш
ником, оскільки зазначений в
анонсі піаніст Януш Сковрон по
їхав спостерігачем до Донецька
принаймні за словами всюдисущо
го Олексія Когана.
Винахідливості квартету немає
меж. Труба легендарного Томаша
Станька то давала типові джазові
соло, то вносила трохи меланхолії
в загалом енергійнопіднесену
тканину музики, то вдавалася до
етноджазу, вплітаючи елементи
східних гармоній. Фортепіано за
безпечувало тло для вільного по
льоту інших інструментів, граючи
підкреслено колективно, саме як
член ансамблю. У таких випадках
головне — чути інших і пам’ятати,
що віртуозна індивідуальна гра ще
не означає її адекватності цілісній
картині музики. Натомість ударні
постійно звертали на себе увагу.
Міхал Міськєвіч інколи виступав і
як перкусіоніст. Він дивував най
різноманітнішими прийомами.
Серед них — ритмічні “збивки” з
4/4 на 5/4, акцентування другої до
лі, через що часом створювалося
враження, що ти завітав на реґґей
сейшн. Контрабас Славомира Кур
кєвіча — це взагалі щось дивовиж
не. То лірично чуйний, то безтур
ботний, як у стилі smooth jazz, то
агресивний як у стилі хардроку,
контрабас показав, як він може бу
ти, поперше, інструментом, що
вдало поєднує ритм і солофунк
ції, подруге, що він не поступа
ється басгітарі в можливостях
грати найцікавіші риффи. Труба
разом із контрабасом часом напус
кала ностальгію, переносячи слу
хачів до таємничої та звабливої ат
мосфери детективу 70их років.
Музика в цих випадках нагадувала
саундтреки до відповідних фільмів.
Аж ніяк після цього не віриться в
слова контрабасиста з “Контраба
су” Патрика Зюскінда про те, що
контрабас засуджений залишатися
найбільш непоміченим в оркестрі
інструментом, хоча на ньому нас
правді тримається вся музична сві
тобудова. Цокольний поверх цієї
грандіозної будівлі відремонтова
но, і він тепер дуже відвідуваний.
Проте я б радив завітати до кожно
го, хай навіть неосвітленого, ку
точку цього дивопалацу на ім’я
“Freelectronic”. Чекаймо на запис!

z Валентина ДАВИДЕНКО

z

Олексій ВЄДРОВ
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Цього незабутнього груднево
го вечора всі діти в українських
містах і селах особливо ретельно
начищали свої черевички чи чобіт
ки, щоб поставити їх між шибками
вікна. Бо вночі ходитиме добрий
Святий Миколай із подарунками,
на які слухняні діти чекали весь рік!
То невелика біда, що ввечері щи
пливий морозець намалює на
шибках чудові казкові візерунки,
зате назавтра дітки неодмінно
знайдуть сліди нічних відвідин Свя
того Миколая: мішечок із цукерка
ми чи лісовими горішками, смачне
яблучко, солодкий калачик, цікаву
іграшку чи ще щось таке омріяне й
давно очікуване…
Але буває, що Святий Миколай
приходить не лише тоді, коли діт
вора спить, часом (а це особливо
зворушливо для дітей!) він особис
то вручає їм подарунки. Напри
клад, цього разу на зустріч зі Свя
тим Миколаєм, яка відбулася
18 грудня в Київському державно
му театрі оперети, веселою і гомін
кою юрбою, взявши з собою своїх
матусь, татусів, бабусь, прийшли і
65 маленьких діточок співробітни
ків Міністерства закордонних
справ України — як дипломатів, так
і технічних працівників.
Крім розваг, ігор та всіляких
конкурсів, на дітей чекала чудова
святкова вистава. Щасливі діти от
римали з рук самого Святого Ми
колая подарунки, як це завжди бу
ло в Україні аж до безбожницьких
часів панування тоталітарної кому
ністичної диктатури. Свою благо
дійну місію Святий Миколай із дав
ніхдавен виконував у нашій країні
до запровадження вигаданих со
вітськими ідеологами персонажів
Діда Мороза (а чому б не Морозен
ка?) й Снігуроньки. Тепер у цей до
леносний для України час крок за
кроком відроджуються давні тра
диції і звичаї українського народу.
Залишається додати, що своїй
незабутній зустрічі зі Святим Ми
колаєм діти працівників МЗС Укра
їни завдячують як Всеукраїнському
товариству “Просвіта” ім. Тараса
Шевченка, так і українському дип
ломату й педагогу Василеві Мару
щинцю, який упродовж багатьох
років невтомно відроджує невми
рущі традиції і звичаї нашого наро
ду. Вірю, що ця святкова зустріч
запам’ятається нашій малечі на
z
все життя.
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Росла в лісі ялинка…
Щоранку вона чекала сходу
сонця і тяглася до нього всі
ма своїми голочками. Коли
було похмуро і небо вкутува
ли важкі хмари, ялинка пла
кала — їй було дуже самот
ньо. І так — день у день, рік
у рік.
Коли зрубували ялинку —
вона скрикнула від болю й
отямилася вже в кузові, де
лежали ялинкипосестри і
тривожно перешіптувалися.
Довга дорога врештірешт
закінчилася і її підхопили
людські руки.
На Майдані було людно і
гамірно. Люди хвилювалися,

перемовлялися між собою і чогось
чекали. “Вони чекають сонця, — по
думала ялинка, — я їх розумію…”
Людське море вирувало і вночі.
“З людьми вельми цікаво, — повесе
лішала ялинка. — Я вже не буду са
мотньою…”.
А як сяяли прикраси! Веселкові
вогники ховалися в шатах і знову
вистрибували до людей, і звучала
така чарівна музика!.. “Я — щасли
ва, — сказала ялинка. — Хай все це
— мить, і вона минає… Радість зу
стрічі — це як поцілунок сонця…”.
25 грудня о 17ій годині на
Майдані Незалежності засяяла
вогнями головна ялинка країни.
Вона зібрана з багатьох “лісових
красунь”, що зросли в лісництві
під Броварами. 64тонна споруда
надійна і стійка, міцність каркаса
розрахована спеціалістами НДІ ме

талоконструкцій. За допомогою
70 тисяч світлодіодів можна грати
відтінками всіх кольорів. Це справ
жній “світляний рай”.
Мальований паркан навкруг
ялинки створили художники з
“Київміськоформлення”: вас зу
стрінуть герої казок. Залишайтеся
на Майдані на всю ніч — цього року
ялинка світитиметься цілодобово.
Пролинуть — Різдво, Старий
Новий рік, Водохреща… 21 січня
2005 року почнуть розбирати ялин
ку — символ новорічної радості.
Але це не надовго. Як кажуть, не
встиг оглянутися — вже і рік про
летів.
Тож радіймо в цю мить, коли
Ялинка з нами!
z

Галина ГАРМАШ
Світлини Ганни ОБОРСЬКОЇ

— Щасливого Нового
року! Любові й натхнен
ня. Чистого неба й мо
литви. У рік Півня — а це
сонячний символ — пере
магає Світло!
Галина ГАРМАШ
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2005 рік — рік зеленого де
рев’яного Півня. Астрологи ствер
джують, що Півні — мислителі та
обдаровані особистості, а ще —
— Пане Євгене, у Вашій родині
була традиція святкування Нового
року?
— Ні, я родом із Тернопілля, у
нас святкували старий Новий рік,
як уніати, і Різдво. Але вже коли
нас “визволила” ця босота, релі
гійні свята притлумлювалися, тоді
почали святкувати й Новий рік.
— А подарунки коли отримува
ли?
— На Миколая. Я з дитинства
звик — шух руку під подушку, а там
був такий миколайчик із шоколаду.
Хотілося завжди його отримати.
Оце було найкращим подарунком,
а решта — штанці, сорочечки, че
ревички — вже такої радості не
приносили, бо звик до них — мій
батько був хорошим майстром
кравцем, крім того, в міру замож
ним.
— А самі любите робити пода
рунки?
— Увесь час роблю. Коли ми з
дружиною були розлучені, дочка
моя жила в Бучі — у бабусі, я зав
жди готував до Нового року вели
кий пакет солодощів — найрізно
манітніших, щоб було цікаво.
— Ви народилися в рік Півня,
відчуваєте приналежність до цього
“клану”?
— Мабуть, так. Я такий “півну
ватий”, імпульсивний, неспокій
ний. Турботливий — як півень. Пі
вень, знаєте, буде мати двадцять
курок і кожну допильнує, сам не
з’їсть черв’ячка, а віддасть курці. Я
теж такий — не з’їм черв’ячка, а
віддам жінці. Тому й такий тендіт
ний.

Новий Рік і Різдво — це час
здійснення найпотаємніших ба
жань, час найпрекрасніших див.
Багато років тому напередодні
свята в’язень Вільям Портер,
щоб зробити подарунок своїй
донечці, написав оповідання, яке
надрукував один із журналів.
В’язень отримав гонорар, донеч
ка — подарунок, а світ — пись
менника О’Генрі. Тому пам’ятай
те, що немає безвихідних ситуа
цій, головне — придбати нового
календарика, ковтнути доброго
шампанського й сконцентрува
тися на бажаннях. Успіхів!
Марія КРИШТОПА

віддані своїй роботі. Але, якщо ке
рівники сподіваються, що найкращі
підлеглі — це Півні, то вони поми
ляються: Півні завжди впевнені у
власній правоті й ніколи не йдуть на
компроміси. Такими Півнями були
Вольтер, Робесп’єр, О. Вальд, Ча
паєв, Вагнер, Рішельє, Купер,
Суворов та багато інших відо
мих людей. Українських мит
ців, народжених роком Півня,
теж чимало. Цей рік подару
вав нам Віктора Близнеця —
автора відомої “Землі світ
лячків”, Панаса Мирного, Во
лодимира Шухевича — укра
їнського етнографа, Олену
Пчілку, Степана ГулакаАрте
мовського, Євгена Плужника,
Івана Кулика — першого го
лову СПУ. Під цим же знаком
(хоч Церква й не визнає го
роскопів) народився Отець і

Глава Української ГрекоКатолиць
кої Церкви, Верховний Архієпископ
Кир Любомир Гузар. А ще — режи
сер Володимир Борисюк, пись
менники Тарас Девдюк, Іван Ци
пердюк, Олег Коцарев, Василь Го
лобородько.

Рік Півня увійшов ув іс
торію доситьтаки револю
ційними подіями: взяттям
рейхстага, трагедією Хіро
сіми й Нагасакі тощо. Тому
в цьому році слід очікувати
теж чогось надзвичайного,
бажано — доброго,
адже Півень не лю
бить несправедливості. В
українській мітології Півень —
провісник дня, охороняє доб
ро від зла. Він також символ
світла, яке побороло темряву.
Півня зображують на писан
ках, ним “закінчуються” бу
динки й криниці. Півнем почи
нається день, життя. На ново
сіллі на порозі хати відрізають
голову чорному півневі, цей
же птах супроводжував наших
пращурів у країну мертвих. У
деяких селах наречений, йду

ªÂÃÅÍ ÄÓÄÀÐ:
«Я ТУРБОТШукати справжнього “півня” серед українських пись
менників — справа не з легких. Він повинен бути краси
вим, ґоноровим, трохи забіякуватим та ще й не дуже
юним, бо ж маємо рік Півня, а не півника. Євген ДУДАР —
якраз такий, справжній. У минулому — директор студент
ського клубу, редактор журналу “Перець”. Зараз — відо
мий письменниксатирик, автор багатьох збірок, лауреат
п’яти премій і турботливий батько. А ще — “півнуватий”
дотепник. Наша розмова із паном Євгеном, звісно, про
роль Півня в його житті й Новий рік.
— Кажуть, півні дуже люблять
компліменти…
— Не сказав би, що люблю
компліменти. Вони, звісно, при
ємні кожній людині. Але я люблю,
щоб це було щиро, а коли тобі роб
лять компліменти лише тому, що з
тобою якийсь начальник привітав
ся, то це — підлабузництво.
— А як ставитеся до критики?
— Сприймаю лише від того, хто
зумів зробити так само або краще.
Усе інше трактую, як заздрість. В
одному з моїх творів я пишу, що
ставлюся до критики, як футболіст,
що грає на слизькому полі, до улю
люкання необізнаного вболіваль
ника.
— Ви — азартні?
— Навряд. Швидше врівнова
жений і застережливий.
— Любите лідирувати?
— Теж — ні. Я добрий викона
вець. Ніж керувати двадцятьма
дурнями, краще бути під керуван
ням розумної людини.
— Ви — успішна людина?
— Я успішний уже тому, що я
такий красивий зараз сиджу перед
Вами. Моїх багатьох однокласни
ків, друзів уже давно немає. Я не
скажу, що прожив легке життя.
Часто й на мене чигала костомаха.
Але я задоволений своїм життям.
Знаєте, у дитинстві дуже хотів ста
ти генералом. Думав, що це прос
то, бо маю великі ноги. Але після
армії бажання зникло. Вирішив
стати поетом. Написав якісь вірші.
Про любов не писав. От брат мій
писав дуже гарні вірші про любов і
всі присвячував одній дівчині, а
коли вона йому піднесла гарбуза,
спалив усе. Я ж свої прочитав одній
Славці, а вона почала сміятися. То
ді я вирішив стати гумористом.

— Ви були директором сту
дентського клубу, там були, напев
но, якісь цікаві святкування?
— Тоді взагалі було цікаво. Ме
ні не дали місця в гуртожитку, а
квартира була аж на околиці Льво
ва. То я після танцюльок лягав спа
ти в своєму кабінеті, накривався
шторою. А хтось тому дурному ко
мендантові сказав, що я туди дівчат
воджу. Я водив дівчат, а чого ж не
водив. І цілувався та обіймався.
Але Попов подумав, що я там зай
маюся якоюсь підпільною діяль
ністю, і вирішив увірватися до ме
не вночі. Мене про це попередили.
Ну, сплю я, а тут грюкіт у двері:
“Открой!” Я кажу: “Не “открой”, а
“відчиніть”!” А в мене був де
рев’яний наган, як справжній, я
його до рук, відчиняю двері й кри
чу: “Руки, падло!” Він — на коліна:
“Дудар, нє стрєляй!” Відтоді обхо
див мене десятою дорогою. А мене
тоді викликали на партком за збе
рігання зброї. Мене часто викли
кали в партком. Питали, чого я у
вишиванці ходжу. А чого мені не
ходити у вишиванці, якщо в мене
їх вісімдесят із хору, гарно виши
тих, не так, як тепер, помальова
них, наквацяних.
—Ходили колядувати?
— Зі студентами не ходив. Тоді
було строго. До друзів ходив. Мене
тоді почали смикати за Симонен
ка, з яким я познайомився, коли
проходив практику в “Перці”. У
Львові з мого кабінету зникла його
збірка, а я ще декламував його вір
ші привселюдно. Було багато
смішного, неприємного, стукачі
були.
— Друзі з тих часів залишилися?
— Звичайно. Я навіть не
пам’ятаю, хто в мене був серед не

другів, були просто люди, які сте
жили за мною, але це — їхня робо
та. А так — Микола Ільницький,
Вася Фольварочний, Роман Луб
ківський, Роман Кудлик та багато
інших.
— А як потрапили до журналу
“Перець”?
— Дуже смішно. Я тоді не пи
сав курсових, а робив творчі звіти
— наклеював до альбома свої фей
летони. Захотілося мені попракти
куватися в “Перці”. Приїжджаю до
редакції, сиджу в коридорі, а при
ходить відповідальний секретар
Громов — дуже цікавий чоловік: це
був старий лисий єврей, прізвище
якого Тарноруцький, у тридцяті
роки він узяв собі псевдо “Олесь
Громів”, а коли українське почали
пригноблювати, став Олександром
Громовим. Він мені й каже: “Ми
практикантів не беремо, у нас і
грошей немає”. А я йому: “А мене
візьміть. У мене гроші свої є”. Ну,
він каже: “Прийде Маківчук, вирі
шить”. Прийшов Маківчук і каже:
“Візьмемо. Вишню з нього не зро
бимо, але горілку пити навчиться”.
— Навчились?
— Ні, не йде мені. Здавав гро
ші, але не пив. А потім, уже після
практики, мені заборонили пра
цювати в університеті навіть при
биральником і порадили не зали
шатися у Львові. Тому поїхав знову
до Києва. Працював у “Перці” по
заштатником, платили мені за го
тель, платили відрядні, а потім зро
били секретарем і я вже був у шта
ті, і отримував 60 рублів. Але вже
змушений був платити за квартиру.

чи до нареченої, несе живого півня.
І не випадково, адже півень у
слов’ян — символ чоловічої сили.
Для українців рік Півня почався
завчасно й доволі символічно —
півнем із Майдану Незалежності,
який несе золоті яйця. Тому 2005
рік для нас обіцяє бути веселим,
багатим, добрим і дуже теплим.
Астрологи ж обіцяють ще й багато
любові, рік якої, начебто, розпо
чався п’ятого грудня. Ви ще не від
чули? Не страшно, попереду —
цілий рік.
— Як людина, яка сходила всю
Україну, як оцінюєте заяви про сепа
ратизм?
— Це все “останні вздохи ста
рої Євдохи”. Це ж московський
сценарій, роздутий, розкручений,
щоб втримати Україну, щоб не дати
їй вибрати не тупого президента,
бо якщо в нас буде дурний прези
дент, то розумний старший брат
буде правити за нього.
— Чим для Вас є Новий рік?
— Це — традиція. Свято, якого
чекаєш. Я люблю, щоб у мене сто
яла ялинка. Під ялинку ставлю
шампанське, цукерки, щоб можна
було підійти і щось гризти. Бо що
— я іграшки буду кусати?
— Складаєте списки бажань,
планів перед Новим роком?
— А вони не збуваються. У ме
не все виходить експромтом — і
свято, і любов, і твори. Як тільки
планую, холєра, не прийде, або за
пізниться на півгодини. Може, то
му я не пишу романів, бо лінивий.
— А який Новий рік був найкра
щим?
— Ой, пам’ятаю, що я цілував
ся з якоюсь дівчиною, але не
пам’ятаю — з ким і коли це було.
Пам’ятаю лише, що було дуже
приємно. То було у Львові.
— А були самотні Нові роки?
— Дуже багато. І зараз святкую
сам. Працюю або їду на свій хутір,
стаю на лижі. Знаєте, я люблю ін
тим. Я настільки перенасичений
аудиторіями, що в такі хвилини хо
чу побути сам.
— Чого очікуєте від Нового року?
— Чекаю, що Україна виплута
ється із багаторічної цвілі. Що на
род стане іншим, вільним. Я чекаю
цього й вірю в це, інакше б не ро
бив того, що роблю. Сподіваюся,
що в Новому році відновлю роботу
над своїми художніми творами,
спогадами. Хочеться сідати за ро
бочий стіл спокійно, знаючи, що
Україну не продадуть.
— Рік, який пройшов, для Вас був
удалим?
— Так. Хоч і дуже напруженим.
Ми два місяці їздили з агітацією. Я
дуже боявся за Ющенка.
— Що побажаєте нашим чита
чам?
— Насамперед, — морального
здоров’я, бо фізичне без нього за
чахне. І любові. Любові інтимної,
суспільної, загальнолюдської. Це
так приємно — дивитися у світлі
очі. Хочеться, щоб Божа Благодать
вступала в серця людей, щоб чор
тячі витребеньки до них не доходи
ли. Щоб народ став добрішим.
z
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воза… Бо таке ясне пома
ранчеве українське море,
яке донедавна новітньому
“собирателю”, як і його по
передникам здавалося по
коліна, стало штормовим і
небезпечним. Його воле
любне рокотання може змі
нити щось і в його володін
нях. Новітній “собиратель”
також виконав свою місію. У
який спосіб? В Україні ще так
багато людей, які почувають
ностальгію “за великой ро
диной”… Вона все ще зали
шається тюрмою народів,
зокрема і власного.
Виконала свою місію й
УПЦ Московського патріар
хату. Її українофобія й до
годжання імперії набирає
тривожних ознак і такого ді
агнозу, який може бути не
безпечним і згубним для її
носія. Від лексики про “ми
роточиву” ікону батюшки
царя легко перейшли до
“православного президен
та”, “избранника Матери
Божьей”, за якого в храмах
цієї церкви йшла справдіта
ки “канонічна й благодатна”
агітація прямо з амвону. Оз
лоблений натовп поруч з
іконами ніс і портрет двічі
судимого претендента. Роз
повсюджувалися листівки, ті
священики, що відмовляли
ся виконувати таке “держза
мовлення”, спроваджували
ся з храмів, позбавлялися
Богом дарованої місії. До
зволю процитувати одну з
листівок зі скороченнями:
“Виктор Янукович — чело
век, которого допустила в
свой земной удел Богоро
дица. …Его благословили
поправославному руково
дить украинским народом
Патриарх святого Града
Иерусалима и всея Палести
ны Ириней и Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий.
…Православные люди!
Многих из вас искушает
враг рода человеческого
вопросом — будешь ли ты
голосовать за человека, о
прегрешениях которого в
юности его противники рас
пускают грязные слухи?..
Хочется напомнить вам о
величайшем нашем прави
теле — Великом князе Вла
димире, равноапостольном
крестителе Руси, напом
нить, что чистосердечное
покаяние, стремление жить
самому похристиански пе
ревесили грехи его юности.
…Да пребудет с ним Гос
подь, Пресвятая Богородица
и свет благословений, дан
ных ему! Объединение пра
вославных в поддержку кано
нического православия и
“Путь православных” им.
Святого равноапостольного
кн. Владимира. Союз пра
вославных братств Украины”.
А з Одеси зателефонува
ли віруючі на Національне
радіо й благали: “Робіть
щось!” Cвященики цієї цер
кви на сповіді запитували
кожного, за кого він голосує.
І почувши у відповідь “За
Ющенка”, наказували зали
шитися після Служби Божої.
Примушували мирян “бити
поклони і читали молитву,
“дабы Господь простил
грех”. Цікаво, чи є ті води
очищення, в яких ця церква
може змити свої гріхи? І як
комісари в рясах збираються
нести звіт перед Богом?
Церква, яка обирає не Ісуса
Христа (свободу, правду), а
Варраву, безчестя якого в
прагненні влади сягнули ме
жі й сколихнули Україну й
світ! Справді дерево таки ж
пізнається по плодах… Чим
більше УПЦ (МП) відходить
від християнського віровчен
ня і впадає в поганський гріх
поклоніння богині імперії,

тим гучніше гучать дзвони
над нашою рідною церквою.
Виконали свою місію пе
ред Україною обидва Вікто
ри — Ющенко і Янукович.
Обидва зі сходу, обидва до
вели, що схід — різний. За
одного билися світлі сили й
чинила опір темрява. Один
став провідником світла до
України, людських душ. Ми
побачили, як миттєво очи
щалося в людях те високе й
порядне, що було понищене
й паралізоване режимом за
гального безчестя. Люди,
що донедавна були гвинти
ками злочинної машини, яка
наводила жах, зрікалися
своїх посад, учорашніх учин
ків і рішень. І цією дорогою
пішло надто багато. Пішли
журналісти, посадовці, мілі
ція, військові. Він став своє
рідним донором морально
сті й порядності. І це ще
один доказ того, що він —
вибраний і покликаний. Що
він також “визрівав”, долаю
чи щаблі свого зростання,
політичного мужніння, ха
ризматичного мучеництва,
на якого темрява рушила зі
всім своїм арсеналом зброї
видимої і невидимої, долу
чивши й магію колотронного

І ця сила ще більше мобілізу
валася перед третім туром і
ще більше вірила в перемогу.
Лукавий вираз обличчя пре
тендента і його багатозначна
впевнена усмішечка й фраза
“Він (тобто, Ющенко) ніколи
не стане президентом” —
свідчення того, що україн
ський ЗмійГоринич хоча
трішки й занедужав від пома
ранчевого морозу, всі свої
голови тримає впевнено й
готовий до стрибка. Як па
фосно сказала неповторна
претендентка на роль пер
шої леді на зібранні у До
нецьку: “И запомните! Витёк
пургу не гонит!” Однак і його
слова співчуття Ющенку і на
пади на “папу” та позиціону
вання себе як опозиціонера
засвідчують, що вінтаки
майстер “гонять пургу”, таки
добре провокує заметілі й
добре почувається в них. Був
шанс залишитися кумиром
Донбасу, кидати в ту енерге
тичну духовну діру й далі
крихти зі свого столу, за які
населення дякувало б йому
до кінця своїх днів, так і не
напружившись розв’язати
задачку на логічне мислення:
чи є зв’язок між найбагатши
ми людьми цього краю, міль

нальні, навіть не містечкові,
а такі собі приватні, непри
ховано шкурні. Зводилися
вони до кількох заготовле
них фраз, які звучали реф
реном і врозріз із тими кон
кретними питаннями, які
йому ставив Ющенко. Не
важко було помітити й пси
хологічноінтелектуальний
дискомфорт, помітний спад
настрою людини, котра по
чувається ні в сих ні в тих.
Одна справа робити співчут
ливу гримасу, говорячи про
абстрактного бідного ви
борця, а зовсім інша, — від
повісти на пряме й ненавис
не запитання: для чого ур
вав разом з “однодумцями”
в цього скривдженого наро
ду “Криворіжсталь”, — про
давши цей завод, можна бу
ло ощасливити кілька міль
йонів, а не кілька осіб. Не по
чули ми з вуст прем’єра ні
якої конкретики, яка б за
свідчувала декларовану лю
бов до народу, не переконав
він нас програмою дій і
знань, як зробити “україн
ське чудо”. Зате є готовність
використати для досягнення
своєї мети навіть озброєних
“захисників Януковича”. Це
ментальність не державни

йонерамимільярдерами і
порожнім споживчим коши
ком шахтарів, учителів, ліка
рів і т. д.? Якщо влада за кри
мінальним принципом виби
ває собі президентський
трон, і виборець цього краю
добре знає епопею з “печи
вом”, “каруселями”, що оз
начало голосування вдома
практично здорових людей,
то, виходить, у цього електо
рату є свої поняття про прав
ду, справедливість, свободу
вибору, мораль? Якщо Украї
на нині хвора, як сказав
В. Ющенко, “як моє лице; бу
демо разом виліковуватися”,
то Донбас перебуває у гли
бокій моральній комі. Ота
амброзія, яка стала просто
таки стихійним лихом парків,
скверів Донецька та багатьох
південних реґіонів — то це
простотаки
дивовижний
символ. І не біймося про це
говорити, приховуючи від
хворого діагноз.
У претендента від влади
був шанс відмовитися від
кучминомедведчуківської
гри міченими картами, де на
нього поставлено виграти і
лише виграти. Їмбо втрача
ти нічого. Їхня “демократія”
давно вже стала демоно
кратією. Те, на що замах
нувся претендент, нагадує
жалюгідну сцену приміряння
карликом шапки велета. І
теледебати ще раз підтвер
дили цей факт. Масштаби
мислення, інтереси, вболі
вання претендента не реґіо

ка, а озлобленого представ
ника марґінесу.
Одна справа кричати, не
вибираючи висловів перед
“своїми людьми”, інша спра
ва напружуватися й “вида
вати” те, що є чужим йому
по духу, але “історична мі
сія” вимагає цього жертво
принесення. Словом, ви
йшло як у казці про чотири
вітри, сховані в мішку. Три мо
жеш випускати, а четвертого
— боронь Боже. То не вітер,
то — смерч. Агонуючий ре
жим розв’язав саме цей мі
шок. Напевно й сам не знає,
як його загнати знову туди…
Однак лукавий спочатку
випробовує нас спокусами,
обіцяє кинути до ніг світ, під
німає попід хмари, а потім ви
пускає на побиття й вселюд
ське осміяння. Чим вище під
німає, тим стрімкіше падіння.
Приземлення може бути не в
президентське крісло. Кня
жий дух Києва неодмінно від
торгне цей некняжий дух і
виплюне його зі своїх уст.
Але у Віктораперемож
ця, напевно, буде програма
спасіння Донбасу. Погамува
ти фізичний голод можна
швидко, а от із голодом духу
важче буде впоратися. Ця
духовна амброзія пустила
глибоке коріння. Імперській
людині, яка прагне бути чиє
юсь власністю, котра не живе
без кумирів, до того ж, свідо
мість якої отруєна страшною
дозою діоксину українофобії,
потрібна особлива програ
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чаклуна Гришки Распутіна,
який і досі вчить престоль
них пекельному ремеслу.
І саме йому, Вікторупе
реможцю, буде вручено той
меч, який знищить кучмо
медведчуківського семиго
лового дракона.
Виконав свою місію й ін
ший Віктор. Це швидше жер
тва, лялька в театрі, де на
вчені ляльководи заготували
йому і текст, і кожен рух. Він
сколихнув темряву. Його
ім’ям чинилися злочинні дії з
фальсифікації виборів, купу
вався й залякувався народ,
робився тиск, його ім’ям по
давлялася воля, нацькову
вався схід на захід. Голодний
упосліджений шахтар шукав
ворога в такому ж безробіт
ному галичанинові. Його
ім’ям прагнули провести оте
“поділені царства впадуть” —
розчленувати, знесилити Ук
раїну. Вводилися у спокусу
віруючі, а священство збира
ло собі гріхи на день судний.
На нього працювала мамона,
творився хаос, нагнітався
страх. Йшов реґіон на реґіон.
Культивувалася ненависть,
розбрат, агресія в честь “до
пущенного в земной удел
Богородицы”. На нього пра
цювала та сила, яка виклика
ла спротив людей різних по
глядів, вірувань (окрім УПЦ
МП), національності і якої
сахнулися всі. Бо потоптува
лося те, що поки що сповідує
все людство: свобода вибо
ру й мораль у всіх її вимірах.

“СЛОВО Просвіти” z ч. 53 (273), 29—31 грудня 2004 р.

ма. Програма порятунку
Донбасу. “Програма SOS”.
Виконали свою місію і
наші сміливі, мужні й мудрі
політики. Хотілося б, щоб
чоловікипереможці ніколи
не впали в амнезію — зав
жди пам’ятали, що в підму
рівок перемоги найважчі ка
мені поклала ця тендітна,
чарівна зовні, неймовірно
могутнього духу жінка, ім’я
якій — Юлія.
Однак є ще одна місія —
найдоленосніша. Місія наро
ду. Всього, від низів до вер
хів. Гайдамацькокозацький
ген дрімав не летаргійним
сном, а тим, що зміцнює
імунну систему духу. З’яви
лось покоління освічених і
толерантних борців, своє
рідна духовна Січ, яка вибра
ла дорогу правового поля
борні, несподівану для тієї
частини густо заселених ре
ґіонів, де ще живуть і працю
ють ідеали совкізму, помно
жені на капіталізм джунглів,
та обертається маховик то
талітаризму. Де мешкає за
зомбований народ, котрого
обібрали до нитки, а потім
кинули йому крихти з пан
ського столу і він з одержи
містю смердівпоган вірить у
своїх божків, бо вони вийшли
із їхнього середовища, і го
товий пролити за них власну
кров і кров своїх братів.
Це дві частини єдиного
народу — здорова й недужа.
Більшість із них ніколи не
вийдуть із стану зазомбова
ності й агресивності, навіть
якщо й побачать явні перева
ги іншого життя. Тому що їхня
свідомість сформована й зо
рієнтована на ненависть до
всього українського, особли
во “бандерівського”, і цей
код може розбалансувати
лише час. Хоча бачимо й інші
дива реґіонального штибу.
Знаємо, що люди з Донбасу
їхали спостерігачами в захід
ні області, прощаючись із ро
динами, бо “бандеровцы
убъют”. А там потрапляли в
теплі братерські обійми і на
щедре застілля, яке вміють
робити лише наші галичани. І
ставалося миттєве переро
дження свідомості.
Не менш одіозним є й
той факт, що найбільш одер
жимо за творця “донбасско
го чуда” розпиналися таки ж
етнічні західняки: Гавриш,
Шуфрич, Скорик, Герман та
Кравчук. Справді, новітня
наша історія, як гостросю
жетна фантастика.
…Отож,
український
Мойсей явився і сам себе ви
вів із неволі мучителів й узур
паторів. Ім’я йому — народ!
Явився із помаранчевого
енергетичного моря і владно
промовив “геть!” цьому утво
ренню, цій болячці, що почи
налася для України як голов
ний біль, а переросла мало
не в летальний варіант.
Якщо донедавна розмо
ви про якусь там місію Укра
їни сприймалися як патріо
тичні марення й синдром
ущербної національної гід
ності, то нині ці пророцтва
збуваються на наших очах.
Світ ще звечора лягав спа
ти, нічого не відаючи про Ук
раїну, дехто, правда, був пе
реконаний, що це “Рашен”,
а дехто знав, що це режим
п’яного розгулу корумпова
них кланів і нещасного зубо
жілого народу, спроможного
лише наймитувати по світах,
то вранці зачудовано за
вмер й став пригадувати, що
на берегах ДніпраБори
сфена колись була могутня
держава Київська Русь, а по
тім — Козацька держава,
поглинута імперією. І їхні на
щадки нині виборюють сво
боду й демократію шляхет
но, цивілізовано й красиво,
не порушуючи того високого

християнського духу, який
так плекали їхні попередни
ки — князі і гетьмани. А те
лекамери фіксують одухо
творені гарні лиця, сяючі очі,
посмішки, бо так світиться
лише лик людини, що пізна
ла найбільший дарунок Бога
— свободу. Так сяють очі ли
ше у вільного й величного
духом. Господаря, а не раба.
“Старший брат”, що звик
про весь український поступ
говорити то з шовіністичною
зверхністю, зневагою, роз
дратуванням, то з неприхо
ваним сарказмом, раптом
отетеріло замовк і теж, на
певно, пригадав, що стар
ший брат — таки ж Київ,
швидше його прадід у дале
кому коліні. І вчинив Київ, як
він сам того не зумів зроби
ти минулого року в силу сво
го національного малоліт
ства, тоталітарного устрою
й шовіністичного духу. І, мо
же, він візьме собі цей урок
від Києва, як брав від нього
все краще протягом усієї
своєї історії. Ось тільки його
дорога буде значно важчою…
Й інші народи, можливо, пі
дуть цим шляхом, і в цьому
збудуться пророцтва про ве
лич Борисфенового краю…
Тепер можна й глянути
світові в очі. Він дізнався, що
народ і зграйка його визис
кувачів далеко не одне і те ж.
Що це — два світи, які жили
майже паралельно. І це зло
якісне утворення народ вир
вав із своєї плоті і душі. Те
пер можна не згорати від со
рому за спитий імідж гаран
та і ту ганьбу, яку він чинив.
Усе залишиться лише його
надбанням на день судний.
Це помаранчеве море
буде грати перед кожним,
хто вершитиме долю України
і, напевно, більше ніхто не
посміє випробовувати його
потаємні глибини… Ці пома
ранчеві стрічечки, бантики,
шапки, шарфи, куртки… По
маранчеві промені майоріли
на рукавах, рюкзачках шко
лярів, ними перев’язували
ноги, чола. Красива символі
ка народного пробудження.
Київські схили, хрещата до
лина ще й досі вібрують реф
реном: “Нас багато і нас не
подолати!” В оранж прибра
ний був транспорт, дерева.
Помаранчеві стрічечки майо
рять на соснах і берізках у лі
сах прикиївської зони. Однак
найсимволічнішою була така
картина: край бордюру стоя
ла ворона й тримала в зубах
листівку: “Так! Ющенко!” Ця
древня мудра птаха, яка, ма
буть, бачила гетьманів і гай
дамаків, напевно, багато чо
го могла б повідати тим, хто
не може осягнути свободи,
хто болісно й трагічно виби
рається з рабства. Їхні вуста
ще волають “За Януковича!”,
а руки, які ще вчора трощили
й жахалися державного пра
пора й махали радянськими,
усе ж тримають сьогодні
жовтоблакитні. Мітинг у До
нецьку квітнув тими прапора
ми, що ще кілька років тому
потоптувалися. Отож, справ
ді все тече і все змінюється.
Не за горами й інший мітинг.
Коли в Києві помаранчева
символіка стане буденністю,
в Донецьку чи Луганську во
на сприйматиметься святко
во й переможно. На жаль, ук
раїнське сонце сходить спо
чатку на заході й у Києві, а то
ді рухається на схід. Така ось
історична аномалія. Це воно
випалило
пострадянську
плісняву, плебс, що темно й
зухвало нишпорив в україн
ських засіках, перетлумив
усе, радіючи, що цар спить.
І от він прокинувся, дмухнув і
змів його. Ім’я царювизво
лителю — Народ!
z
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імперський блазень Жири
новський мали доповнити
ефект залякування. А потім
— можна відкривати браму,
за якою чекає озброєний
“електорат донбаської націо
нальності”, котрому вже пе
репаде чорна робота. Пусти
ти в хід усе, аби втриматися і
загнати Україну в те стійло, в
якому вона відбула століття і
вирвалася, ледь жива. Ґе
бістська путінська електрон
на машина прорахувала всі
ходи тиску на народ, не по
скупилася на “нужного пре
тендента” із “соболиной цар
ской казны”, символічна
роль якого зводилася б до
кількох кроків у напрямку
Кремля та “історичної фрази:
“Чего изволите?..” Васал
здавав, продавав, дарував
Україну вроздріб і оптом, він
вилив на українські простори
стільки чорної отруйної води;
рятував свою шкуру, розра
ховуючи на Путіна, злого ко
міка Жириновського, персо
ну нон ґрата Лужкова і доб
лесних хлопців із “Вимпела”
й “Витязя”. Був переконаний,
що все проробив. Одного не
врахував, що пан Хронос за
своєю природою творчий, і
поки він зводив українську
Ґолґофу, дух народу творив.

ників із котеджів, садиб у
розкішних куточках, ресто
ранів. Діалог був короткий:
“Сколько ты в это вложил?”
Почувши відповідь, викладав
суму і наказував зникнути,
інакше втратить і саме жит
тя. Масштаби цього явища
останнім часом ставали все
зловіснішими й жорстокіши
ми. До рук прибиралися за
повідні зони, території нау
кових інститутів, курортні те
риторії, узбережжя Чорного
моря. Допінг, донорську під
зарядку ця сила не просто
одержувала від провладних
структур, де також чинився
безкрай, а вони ставали то
конкурентами, то діловими
партнерами. Закон не працю
вав, законники у своєму зага
лі зраджували Феміду. Народ
дивився на все, страждав,
сяктак виживав, проклинав
своїх мучителів і накопичував
у собі гайдамацькі настрої,
елітний дух свободи і щире
прагнення очистить від них
свою оселю…
Цьому утворенню потріб
на вже не лише домінантна
частина національного при
бутку, а й саме державне
кермо, щоб його безборон
но втримати. Кримінальний
світ це, по суті своїй, — дер

лософія: чим гірше, тим кра
ще. Тому вибір “лица донбас
ской национальности” для
реалізації плану “словянско
го единства” був невипадко
вий. Задіяний був весь зло
чинний владний потенціал на
всіх рівнях — від Кабміну до
сільських рад, представники
другої вічної професії, освітя
ни, “найканонічніша” і “най
благодатніша” у світі церква.
Що було б, якби цей шабаш
реалізувався, уявити не
складно. Від Батиєвої орди
по світах розбіглися князі, ли
шивши на поталу народ. Тут
розбігався б народ, а ті що
залишилися, були б кинуті на
поталу й муку. Братки й гро
мадяни помінялися б місця
ми осідлості. Події в Мукаче
вому й Ужгороді — це короткі
й, дасть Бог, неповторні мо
делі буття, яке перенеслося
б, як кліше, на всю Україну,
коли б “донбаське чудо” ста
ло б надбанням усієї України.
Найстрашнішою зброєю не
довченого деспота при владі,
особливо того, що вийшов із
приниження, жорсткості, ди
тячих образ, є заздрість.
Непрощення того, що він
прийшов у світ, цінності якого
не збігаються з його цінно
стями. Тому не він буде дотя

ючи Дідову Доньку, та най
більше її дратує врода па
сербиці. Тому личко їй вима
зують дьогтем, щоб ніхто
більше не захоплювався
тією красою. Герой нашої су
часної народної казки, у ко
го душа вимазана дьогтем,
напевне, найбільше не про
щав великому Українцю, що
при “розподілі” Господніх
щедрот тому було дано все,
а йому дісталася пекельна
душа з чорною міткою і од
нойменною зовнішністю…)
Отож, кримінальна сила,
що культивується в період
руїни, вже завмерла в позі
стрибка і навіть робила зу
силля у слові “Україна” зро
бити коректорську правку,
помінявши місцями літери
“к” і “р”. Вибігла із тої щілини,
про існування якої ніхто на
віть не здогадувався. Допо
ки представники понад 50
ти нині існуючих в Україні
партій переконували одна
одну, що лише їм відома
формула вселенського щас
тя, сила визріла. Поки точи
лися баталії між комуністами
й патріотами, СПУ та
СДПУ(о), реґіональниками й
селянськими партіями, про
мисловцями й “зеленими”,
партіями, зорієнтованими на

УКРАЇНСЬКИЙ АРМАГЕДДОН,
або
Не сподівався, що в надрах
ошуканого, знесиленого,
розвіяного по світах, голод
ного, нездорового, обібра
ного до нитки чорнобиль
ського народу народиться
Мойсей — Дух національної
гідності, Дух свободи, полі
тична нація, політична воля,
народна мудрість, мужність і
стійкість. Месія, що знає та
ємний вхід в Україну Обітова
ну, що дав щигля ще більш
змиршавілому й нажаханому
такою непередбачуваною й
несподіваною зрілістю наро
ду остаточно деградованому
президентові.
І це, може, одне з тих чу
дес, які будьколи творили
ся на цій землі. Це той випа
док чудотворення, коли зло
Господь перетворює в доб
ро. Народ не покарано за
злочини його поводирів. Як
що він одержав “амністію”,
отже, ці поводирі не були
його органічною частиною.
Це був різновид небагато
численної, але зловісної ор
ди, яка встигла за свій набіг
добряче знесилити Україну.
Непогамовані апетити усіх
орд закінчувалися їхнім пов
ним зникненням.
Її поява на історичній
арені була закономірною.
Партійнокомсомольські
функціонери еволюціонува
ли в олігархівкапіталістів, не
спромігшись подолати в собі
ментальність булгаківського
швондерашарікова. Саме
це клоноване поєднання й
спричинило державний ре
кет! Ця сила еволюціонувала
й підготувала ґрунт для по
яви й процвітання ще небез
печнішої — кримінальної, що
починала свою діяльність із
контролю над ринками, тор
говими точками, лотками,
нічними клубами, казино. А
далі міцніла й прибирала до
рук наркобізнес, торгівлю
людьми, приватизовувала
потужні заводи, концерни,
газові компанії й шахти, по
волі вклинюючись у державні
структури. Прибирала до рук
усе, на що клала своє не
дремне око. Виселяла влас

жава в державі. Вона має
свою чітку ієрархію, свої ав
торитети, свій соціальний
поділ, свою еліту і свою
чернь, яка виконує найбруд
нішу роботу. Але переходу
“еліти” цієї кримінальної
структури в державні струк
тури раніше не спостеріга
лося. Кримінальні авторите
ти ніколи не замахувалися на
престольні місця. Кучмодер
жавне утворення не лише
дозволило цій паралельній
державі наблизитися впри
тул до української, а й ство
рило всі умови, щоб вона
сформувалася й очолила її.
Сила ця надто зорганізо
вана. Кажуть, що однією з
причин активної участі Путі
на в українських виборах є й
те, що солнцевськомосков
ські братки добряче допекли
йому і він прагне спекатися
їх, спровадивши в Україну.
Тому так “гуманно” й “сер
дечно” російський прези
дент у телеефірі говорив
про подвійне громадянство,
так співчутливо доводив, що
це в інтересах українсько
російських родин та щоб во
ни безборонно їздили в гос
ті на вареники й млинці. Це
вже був крок наступний, а
попередній, стратегічно
КҐБістський, зроблений ще
в часи “касетної ери”. Імпе
рська мишоловка спрацю
вала. Якщо в неї впіймано
главу держави, то автома
тично потрапить туди і сама
держава. Що погано для Єв
ропи й Америки, те прийнят
не й вигідне для Росії. Чим
більше світ копилив губи,
дивлячись на матюкливого
гаранта “з бодуна”, як на
своєрідне НЛО у світі полі
тичної еліти, тим “понятней”
він ставав для Кремля і тим
глибшала його борозна в
напрямку Хутора Михайлів
ського і гарячішими — обій
ми північних братів.
Повірити, що претендент
на наступництво симпатич
ний гарантові та що це справ
ді щирий, внутрішній його ви
бір, майже неможливо. Знову
спрацювала комуністична фі
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країнський Мойсей
прийшов?! Ми його
вичікували, вигляда
ли, приміряючи свою
мрію до певних постатей і
розчаровано зітхали. Ми
знали, що він десь “визрі
ває” у глибинах української
долі й генетичного відбору.
Були впевнені, що він при
йде й неодмінно перекроїть,
перебудує всю схему націо
нального буття, національну
душу, свідомість, усю сут
ність українця. Впаде своє
рідним духовним метеори
том і переродить Україну.
Але його прихід відбудеться
десь аж через три—чотири
покоління народжених після
1991го. Бо існують закони
часу, ті рамки, за які немож
ливо вийти. Бо ще надто жи
вий страх у народі, не від
ступає розбрат — друг усіх
наших ворогів. Виросла
непробивна стіна злочин
ності, некерована сваволя
о л і га р х і ч н о  м аф і озн о г о
утворення, що іменує себе
владою, яка стоїть так упев
нено й монолітно і так мобі
лізована на свою непроми
нущість, що почасти здава
лося — зникне лише із зу
пинкою її біологічного го
динника. Її здатність до по
їдання всього багатства на
землі й під землею, її спро
можність проковтнути те, що
могло б бути поживою міль
йонів, уже нагадувало на
родні казки про семиголо
вого ЗміяГоринича, з паще
ки якого вилітає вогонь і
якого не можуть здолати
найсильніші.
Але, сказано: що недо
ступне людині, те доступне
Богові. За 13 років незалеж
ності ми мовби й не поміти
ли, що виросло нове поко
ління, і це вже третє поколін
ня від тих уцілілих, народже
них у тридцятих, й не несе
генетичного страху перед
репресивною машиною, об
риси якої стали все чіткіше
вимальовуватися в неза
лежній державі. Це вже нове
гілля на понищеному націо
нальному древі, дарма що
ЗмійГоринич намагався і
його залякати всіма своїми
пащеками відразу: злочин
ною вседозволеністю й не
погамованим
апетитом,
нешліфованістю совків, по
топтуванням і зневагою на
ціональних і людських цін
ностей, неспроможністю
осягнути такі одвічні величи
ни, як честь, патріотизм, від
повідальність за свою зем
лю й народ, відсутністю
шляхетності й державних
мужів, непроминущим тус
ком васала в очах, найзна
чимішим моментом у біо
графії якого була “місія”
“сбегать за бутылочкой” у
винногорілчаний відділ гас
троному. Як кажуть, від
смішного до великого —
один крок. Мучителів своїх
народ називав “окаянними” і
викидав на смітник забуття й
непрощення.
Здається, у влади було
більш зірке око, ніж у всіх
нас. Це вона досить точно
виловила ту всенародну ви
соковольтну напругу, готову
спопелити всі “подвиги” куч
мівської епохи. І влада імені
його патронату робить крок
за кроком, до того ж не рятів
ні для себе, а такі, що роз
кривають усю її суть. Падає
маска за маскою. За кілька
днів до виборів стягуються
війська до Києва і приводять
ся в повну бойову готовність.
Хоча ніхто не сумнівався в
сценарії залякування народу,
йому намагаються повісити
“локшину” на вуха, запевня
ючи, що це все на честь ви
зволення Києва. Новітній
“собиратель русских зе
мель” із залізним лицем та

гуватися до нього, а світ “ви
рівнюватиме” під себе в один
спосіб — знищувати тих, кот
рі не схожі на нього. Він гото
вий пронестися смерчем по
людських душах, мудрості,
освіченості, моральності, по
рядності. Диктатор, що виніс
образу на світ зі своїх дитячих
років, ущерблений і незігрі
тий теплом родини, наділе
ний комплексами, жорстокіс
тю й заздрістю — це своєрід
на космічна діра для не одно
го народу…
(Не лише страх, а й сата
нинська заздрість водила
тим, хто не прощає Віктору
Ющенку всієї його суті: укра
їнської щирої люблячої душі,
патріотизму, професіоналіз
му, особливо чоловічої вро
ди, яку, навіть сидячи на
мішках із краденими в наро
ду грошима, не купиш.
Складну суть цього люд
ського гріха ми пам’ятаємо
ще з тих простеньких україн
ських народних казок про
Бабину й Дідову Доньку.
Розперезана Бабина Донька
не просто забирає все, всі
ляко принижуючи й відтісня

Європу й Москву, тими, що
тяжіють до західної цивіліза
ції й азійської, літніми й “ози
мими”, що не витримали ма
лого заморозку, великими
олігархами й меншими, щи
рими й фарисеями, ця сила
зріла, зріла й визріла в клан
того кримінального масшта
бу, який став формувати
весь економічнополітичний
клімат держави, здобувши
всі гарантії від гаранта. Гос
подь дозволив їй з’явитися,
як і дозволив з’явитися тако
му антиукраїнському, анти
народному, а нині бачимо, й
антилюдському феномену,
як Кучма. З цілком певною
місією — батога. Інакше на
род не прокинувся б. Коли б
не таке відверте й всепожи
раючоцинічне зло, не відбу
лося б цього всенародного
прозріння і зрілості, виходу
народу зі сплячки, страху,
байдужості, звикання й поту
рання злодіям, їхньому без
честю та безкраю.
У Помаранчевій револю
ції, як на зрізі дерева, стало
видно всі наші нашарування,
усіх нас загалом і кожного

зокрема. І кожен виконав у
цій доленосній добі свою мі
сію, написав великі й малі
сторінки в книзі буття Украї
ни. Хтось, може, написав цілі
розділи, хтось — бодай один
рядок, хтось — літеру, кому,
але вписав. У ці дні творили
ся простотаки біблійні дива.
Про “зерно” й “кукіль”. “Зер
но” засвітилося на весь світ.
І “кукіль” чітко заявив про се
бе й допомагав вполювати
Україну. Це той вічний про
шарок, жива “маржа” на тор
жищі, де купуєтьсяпрода
ється Україна. Порода три
дцятисрібників. Вони легко
вискакують на сани пере
можців, навіть якщо їх явно
верне від того духу. Звично
міняють символіку кольорів,
політичну платформу, запев
няючи всіх і себе, що “ніколи
не пристосовуються”. (На
певно, тому, що пристосу
ванство — явище не змінне,
а стабільне.) Якщо сани, на
яких вони їдуть, раптом за
стрягли, легко пересідають
на воза, що їде в протилеж
ному напрямку, бо ж там не
треба терпіти холоду, голо
ду, страждати душею й плот
тю. І на возі, маючи затишне
місце, виголошують осанну
возу, до того ж “мудро, дале
коглядно, доленосно”, де
монструючи свій відхід від
саней, але не остаточний і не
категоричний. Залишають ту
щілину, якою можна буде пе
ресісти на сани, коли щось
“не те” вийде і з возом. Хто
зна, може, ще сани випха
ються і доведеться перенес
ти свою “історичну місію” на
м’якше місце. Як і на санях,
на возі в нього ноги в теплі, а
шлунок перетравлює смако
ти. І місце чисте — не конюха
й не їздового… Ось тільки
душа ніяк не зустрінеться з
Душею України. Вона спро
ваджена з Тайної Української
Вечері, де перебуває Гос
подь зі своїми Ангелами, На
род і його Доля. І коли б
явився хан Батий, батюшка
цар, Іван Брюховецький,
Сталін, Гітлер, чи й наші кня
зігетьмани, неодмінно “не
пристосовувався” б і до них.
Це явище нездоланного
кравчукізму. Майже символ.
Щоб він залишався в мен
тальності українця отаким
собі біблійним “соляним
стовпом” на руїні постра
дянського СодомуГоморри.
І відлякував, і застерігав як
вічне нагадування, що спа
сенна “сіль землі”, і соляні
стовпи гріхопадінь — як
день і ніч, як правда і лжа.
Справді, наша новітня іс
торія надто густо засіяна
отими правнуками поганими
“славних прадідів великих”.
Чи можемо ми уявити, що
Володимир Великий або
його син Ярослав Мудрий
йшли за порадою до пече
нізького князя, Володимир
Мономах — до тмутаракан
ського, а Богдан Хмельниць
кий просив поради в єзуїтів?
Чи хтось із сущих правителів
держав знає таку, унікальну в
своїй нікчемності практику,
щоб глава держави, гарант,
літає за порадою до свого
сусіда, що йому робити та як
йому впокорити свій народ,
який він довів до ручки й
крайньої межі терпіння? Того
сусіда, який ще й досі драж
ливо реагує на слово “неза
лежність” і в потайних своїх
мріях хоче її зліквідувати. Чи
ж шкура усе ж дорожча за
честь? Однак кожен рятівний
для них крок і задум Ангели
Божі перетворювали в по
разку та ганьбу. Та й великий
північний радник цього разу
вистрелив “у молоко”. Від
нині в нього проблем побіль
шає, а Україна стане просто
таки палицею у колесі його
Продовження на с. 6
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Спорт

«О СПОРТ,
Юрій Нікітін

Юрій Білоног

УКРАЇНСЬКІ
ОЛІМПІЙСЬКІ МЕДАЛІ
Перший день змагань на Олім
пійських іграх в Афінах приніс Укра
їні дві медалі — “золото” Яни Клоч
кової на 400метрівці в комплек
сному плаванні та “бронзу” в зма
ганнях фехтувальників від Владис
лава Третяка. Другий день змагань
приніс Україні другу найвищу наго
роду. 19річна Олена Костевич з
Чернігова здобула перемогу в зма
ганнях зі стрільби із пневматичного
пістолета з 10 м. Четвертий день
став днем позитивних емоцій: ук
раїнці зібрали найбільший “уро
жай” олімпійських нагород. Пере
мога Яни Клочкової на 200метрів
ці комплексним плаванням дозво
лила їй, до речі, вже чотириразовій
олімпійській чемпіонці, увійти до
п’ятірки найтитулованіших атлетів
України за всю історію виступів. Дві
золоті медалі Юрія Білонога та На
талії Скакун стали нагородою за
проявлену українцями високу май
стерність та волю до перемоги. Ще
однією нагородою поповнилася
скарбничка української збірної на
Іграх XXVIII Олімпіади в Афінах, —
це бронзова медаль, яку на 100
метрівці батерфляєм здобув Анд

А таки їх чимало, спортивних здобутків, у році,
що минає. Ми з вами стали свідками видовищної
Олімпіади, де українці завоювали 9 золотих меда
лей, і це — прогрес! Як і кожного року, ми дізнали
ся ім’я нового чемпіона України з футболу. З ней
мовірним азартом спостерігали за виступом на
ших футбольних команд у Лізі чемпіонів та Кубку
УЄФА. Брати Клички своїми “помаранчевими” бо
ями дарували нам утіху. Одним словом, ми жили й
насолоджувалися святом, яке творили наші спорт
смени. Тож спробуємо пригадати найцікавіші
спортивні події року, що минає.
рій Сердінов. Дев’ятий день олiм
пiйських стартiв в Афiнах поповнив
здобутки нашої команди золотою,
срiбною та бронзовою нагорода
ми. Чемпiон Європи зi стрибкiв на
батутi, 26рiчний Юрiй Нiкiтiн вис
тупив бездоганно й заслужено пе
ремiг. У ваговій категорії до 66 кг у
вільній боротьбі не було рівних
Ельбрусу Тедеєву. Свій тріумфаль
ний похід за медаллю найвищого
ґатунку Ельбрус завершив перемо
гою у фіналі над американцем Джа
мілом Келлі. У фіналі Олімпіади Ук
раїна посіла 12 сходинку в загаль
ному командному заліку, здобувши
9 золотих медалей.
Збірна України на Параолімпіа
ді в Афінах завоювала 55 медалей,
24 із яких — золоті, 12 срібних та
19 бронзових. Найбільше медалей
українці вибороли в плаванні та

Олена Костевич

легкій атлетиці. У загальнокоманд
ному заліку українці фінішували
шостими, поступившись лише Ки
таю, Великобританії, Канаді, США
та Австралії.

ЧЕМПІОН ІЗ ПОМАРАНЧЕВОЮ ХУСТИНКОЮ

Валерій Гончаров

Віталій Кличко завер
шує 2004 рік у ранзі чемпі
она світу серед професіо
налів, де він тримає й верх
ній рядок у рейтингу WBC.
Загалом у ТОРсписках
кращих боксерів планети
за чотирма провідними
версіями зареєстровано
дев’ятьох українців.
Серед еліти світових
боксерських рейтингів міц
но тримаються наші Тарас
Біденко та Олександр
Дмитренко, які представ
ляють німецький клуб

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

Наталка Скакун

“Юніверсіум”. Обидва боксери от
римали високі місця в рейтингу за
версією WBO. Біденко посідає три
надцяту сходинку, а Дмитренко чо
тирнадцяту.
Володимир Кличко, який після
перемоги над Даваррілом Віллям
соном не проводив двобою, за
версіями WBC та WBA має трина
дцяте місце, а в WBO — четвертий.
Піднявся в реєстрі найсильні
ших у суперсередній вазі й дніпро
петровський боксер Віталій Ципко,
що на професіональному рингу ще
не зазнав жодної поразки. У ТОР
списку за версією WBA Ципко посі
дає дев’яте місце, а в IBF — вось
ма сходинка.
Стабільно продовжує утриму
вати свої позиції в супернапівсе
редній вазі Сергій Дзиндзирук. За
версією WBC він — п’ятий, у WBA
— дев’ятий, у WBO — перший та в
IBF — чотирнадцятий. До речі,
Дзиндзирук єдиний із українців,
хто представлений у всіх чотирьох
провідних рейтингах.

ТРІО В УЄФА
Король спорту — футбол —
був, є і, мабуть, залишиться клю
човою фігурою в нашому спорті. З

Ірина Мерлені

Віталій Кличко

року в рік ми помічаємо прогрес
вітчизняних клубів, і на цьому не
варто зупинятися. Звісно, плямою
залишається легіонеризація чем
піонату. Адже виходить так, що
футбольну історію нашої держави
творять іноземці. Але залишаймо
ся оптимістами й вірмо в світле
майбутнє. Приклад потрібно брати
з дніпропетровського “Дніпра” —
без жодного легіонера й майстро
витий футбол. Тож спробуємо ко
ротко оглянути здобутки вітчизня
них команд та збірної в 2004му.
Як і завжди, цікавою видалася
боротьба “Динамо” й “Шахтаря”.
Цього разу щастя посміхнулося
киянам, які стали одинадцятира
зовими чемпіонами України. До
неччани ж задовольнилися другою
сходинкою та Кубком України, який
гірники вибороли в боротьбі з
дніпропетровським “Дніпром”. А
“Дніпро” та “Металург” (Д) задо
вольнилися відповідно третьою та
четвертою сходинками.
У серпні ці команди розпочали
боротьбу за єврокубки. Чемпіон та
віцечемпіон — у Лізі чемпіонів, а
дніпропетровці з донеччанами — в
Кубку УЄФА. Відбірковий турнір
змогли подолати лише три клуби.
Цього року, вдруге за історію неза
лежної України, наша держава бу
ла представлена двома команда

Андрій Шевченко

Ельбрус Тедеєв

Європи2004 серед юнаків до
19ти років.
Національна команда на чолі з
Олегом Блохіним подібними до
сягненнями поки що похизуватися
не може, але вся боротьба ще по
переду. Перша сходинка з трьома
перемогами, двома нічийними ре
зультатами та з нулем поразок.
Цей здобуток дозволив українцям
набрати одинадцять очок та впев
нено закріпитися на першій схо
динці турнірної таблиці. Блохін
своє слово тримає!

А ШЕВЧЕНКО —
НАЙКРАЩИЙ!
Кінець
чергового
спортивного року в Украї
ні ознаменувався світлою
та довгоочікуваною поді
єю. Форвард італійського
“Мілана” та збірної Украї
ни Андрій Шевченко отри
мав “Золотий м’яч” —
приз найкращому футбо
лістові Європи.

***
Отож, згідно з версією
спортивних українських
Яна Клочкова з тренером-наставницею
журналістів, список деся
ти кращих спортсменів:
ми в Лізі чемпіонів. Ще навіть не
1. Яна Клочкова — плавання.
знаючи, які суперники будуть у на
2. Віталій Кличко — бокс.
шій групі, ми себе тішили ілюзіями,
3. Юрій Білоног — легка атле
що хоч одна команда та зможе
тика.
подолати груповий етап най
4. Андрій Шевченко — футбол.
престижнішого турніру. Однак
5. Ельбрус Тедеєв — вільна бо
не склалося.
ротьба.
Збірна України з футзалу
6. Валерій Гончаров — гімнас
стала переможцем першості
тика.
світу серед студентських ко
7. Наталка Скакун — важка ат
манд. Змагання проходили в
летика.
іспанському місті Пальмаде
8. Юрій Нікітін — стрибки на батуті.
Мальорка, де українці у фіналі
9. Ірина Мерлені — вільна бо
обіграли команду Бразилії з ра
ротьба.
хунком 3:1.
10. Олена Костевич — кульова
Юнацька збірна України з
стрільба.
футболу U19 теж не пасла за
дніх у цьому році, й стала брон z
Підготував
зовим призером Чемпіонату
Олександр ТРАВ’ЯНКА
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Cвободу не спинити!
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КРИНИЦЯ
Ти засни, і най тобі присниться —
Ця весна нікуди не втече! —
Вертикальна вулиця криниці,
По якій відро води тече.
Чуєш? В ній виспівують підземні
Три потоки від серця землі…
Б’ють і б’ють у лоно тайни темне
Журкала великі і малі.
На Майдан вихлюпується Слово,
Що його дух Божий дарував,
І гримить у серці — кров до крові —
Гнівної любові перезва.
Тут небесний уряд України,
Що веде цю Кулю крізь віки…
Тут ідуть до Мами всі коліна,
Всі її земні материки.

Відроди колишню добру славу
Для відкритих і великих душ…
Дай нам днесь оновлену державу,
Що її веде державний Муж!

Фото Оксани Цеацури

Й постає триликий ключ із криці,
З’єднуючи піснею часи…
Припадеш до отчої криниці
І промовиш: “Отче наш, єси!..”

Фото Оксани Цеацури

Тут стоїть почесна варта людства
Й б’ють джерела первородних знань.
Тут слова Івана Златоуста
Пробивають золоту гортань.

3—9.12.2004 р.

Дорога до Центральної Ради не зарос
тає травою забуття. Яких би функцій не на
давали владні лабіринти цій ошатній будівлі,
в залі якої ще, здається, й досі відлунюють
голоси Грушевського, Винниченка, Петлюри
— історичної пам’яті стерти нікому не вдало
ся! Навіть динамітом, якого в 1941 році в то
дішній музей “вождя народов” червоні під
ривники заклали кілька тонн (випадково вці
ліла розмінована споруда живе повноцінним
культурологічним освітянським життям…).
Ось і цього вечора, коли на сцену вийшли
двоє — директор Інституту україністики про

фесор Петро Кононенко запросив на
сцену заслуженого артиста України,
кобзарялірника, козакахарактер
ника Василя Нечепу — зал затаму
вав подих: чекав дива дивного.
І не помилився! “Молитва” в суп
роводі ліри — “Ти плачеш, Господи!
Твоя сльоза…” та “Отче наш, батьку
Шевченку” прозвучали як заспів до
семи сценічних програм митця, з
якими Василь Нечепа концертує і в
українських селах і містах, і в близь
кому та далекому зарубіжжі, де наші
співвітчизники завдяки спілкуванню
з нашою піснею, нашою думою ма
ють змогу мовби повернутися до
рідних країв…
І не лише “про що співаємо”, а й
на якому рівні професійна доскона
лість виконавця — його голосові да
ні, інструментальний арсенал, оран
жування супроводу на лірі й коб
зі, та й енергія подачі — все має
першорядну ваговитість!
У прозових рецитаціях на тлі
струниспіваниці чи кобзових акор
дів “відбоєм” Василь Нечепа розпо
відає про долю Кобзареву, про своє
навчання у визначних “кобзарів
гомерів” Олександра Корнієв
ського та Оврама Гребеня, а потім якось
ніжно і м’яко перейде до улюбленої пісні Та
раса Шевченка — “Ой зійди, зійди, ти зі
ронько та й вечірняя”… А закоханість у
пісні рідного Подесення, що були записані з
голосу матері Олександра Довженка! Адже
під ці пісні засинав малий Сашко, про що
згадується в його “Зачарованій Десні”… Ва
силь Нечепа майстерно цитує уривки з цьо
го твору, веде кобзарські оповіді про сла
ветних синів Чернігівщини, ілюструє на
грашами та співом. А кобзарі ж не лише лі
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тописці доби, а й жарту часом сипнуть — і
зал весело сміється, дякуючи за народні до
тепи та прислів’я кобзаревілірнику з Носів
ки… Та й сучасних композиторів згадано —
доброї пам’яті Олександра Білаша, пісня
якого на вірші Дмитра Павличка “На Чорно
биль журавлі летіли” звучить у цій програмі,
і Анатолія Пашкевича.
Творчий портрет кобзарялірника Васи
ля Нечепи був би недокінченим, якби ми не
згадали про його аскетичну напружену
роботу з самовдосконалення. Я цікавлюся
нашим характерництвом, цілительством,
йогою, й розумію, що медитації пана Василя,
в які він утаємничив мене перед концертом,
дають йому і його голосу ту молодечу силу й
енергію, яка так захоплює, налаштовує на
резонансну взаємодію виконавця і слуха
ча. А посвячення в характерники В. Нечепа
пройшов у київського панотця цієї сакраль
ної справи Володимира Холошні.
Після концерту глядачі могли пересвід
читися, що можливості людини надзвичай
ні: асистенти п. Холошні приготували “пе
рину” — гострі шпичаки, на які козацькими
м’язами спини вкладається пан Василь —
і ні сліду на голому тілі! А потім — босий по
битому склу. Та це — не шоу. Це — гарт,
“щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голі
воньки наші”, як співається в пісні козаць
кого коша… Знаю, що й по гарячому вугіл
лю ватри босоніж ходить цей лицар духу…
Тож коли запитав у друзівкобзарів про
враження від зустрічі з Нечепою, голова
Національної спілки кобзарів Володимир
Єсипок, професор кафедри бандури
КНУКіМ сказав, що він у захваті від цього
творчого вечора й від виконавського рівня
співця, кобзарялірника Василя Нечепи…
Наприкінці присутні відгукнулися на
заклик просвітян і зібрали на спорудження
храму Тараса Шевченка в Каневі триста
п’ять гривень, які наступного ранку від Ва
силя Нечепи переказано на відповідний
рахунок.
z

Борис СПИСАРЕНКО

ВІТАЄМО!

Такими напруженими були ці 176 днів пе
редвиборної кампанії, що ми майже забули про
Новий рік. А рік зеленого Півня вже наближа
ється. Хай кукурікає нам на щастя! Усім зичу
усіляких успіхів, добра й щастя! Хай вам Бог
посилає доброго здоров’я і творчих успіхів, а
нам — більше передплатників.
Хай збудуться всі наші мрії!
Наталя СКРИННИК
Відриваючи ос
танній аркушик на
календарі, кажемо
собі: ну от, і минув
ще один рік — ваго
ма часточка нашого
життя. Намагаємо
ся згадати, яким він
був, що встигли
зробити, і тішимо
себе: у новому році
все буде краще...
Тож нехай це
радісне свято принесе вам лише те, що ви
замовляли під ялинку.
Хотів би побажати: щоб ваш комп’ютер
ніколи не зависав, щоби ваш принтер дру
кував лише гроші Нацбанку України. І щоб
у вашому житті ніколи не було відключення
електроенергії…
З повагою
Мирослав БУРТОВИЙ
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Культура

ПІДСУМКИ
Цей рік багато в чому виявив
ся несхожим на попередні. Попри
насиченість мистецькими подія
ми, варто зупинитися на двох, які
сколихнули не тільки Україну, а й
увесь світ, які стали певним куль
турним проривом. Перша — це
фантастична перемога Руслани
на Євробаченні—2004. Адже хоча
й усі вболівали за нашу “дику спі
вачку” та бачили, що за рівнем во
на стоїть на голову вище від своїх
конкурентів на пісенному конкур

сі, але особливо не вірилося, що
Європа, яку важко чимось здиву
вати, віддасть перевагу країні, яка
до останнього часу залишалася
“terra incognita”. Та раптом стало
ся диво (хоча й щоб воно відбуло
ся, було вкладено багато праці) —
переконлива перемога Руслани
завдяки величезній підтримці гля
дачів із багатьох європейських
країн. І, як відомо, наслідок пере
моги — проведення ювілейного,
50го “Євробачення” в Україні. Це
— великий шанс заявити про себе
як про висококультурну, цікаву,

Стрілки великого річного годинника поглинають ос
танні дніхвилини, що залишилися до 12ої. Незабаром
почнеться новий кругообіг. А час, що залишився, тради
ційно використовується для екскурсів у події поточного
року. Які “кадри” були найцікавішими, найбільш вражаю
чими? Підбиття підсумків, зокрема в культурному житті
України — справа непроста. Щороку, незважаючи на ці
лий набір труднощів, відбувається величезна кількість
найрізноманітніших культурних заходів, з яких часом
важко вибрати найособливіше.

гостинну країну, нарешті створити
собі позитивний імідж. Мабуть, усі
ми добре пам’ятаємо і радість від
перемоги, і хвилювання, чи вдас
ться всього лише за рік створити
необхідні умови для проведення
конкурсу.
Ця перемога, можливо б, і зали
шилася найгучнішою подією в куль
турі за рік, якби не Помаранчева ре
волюція. Тема № 1 не тільки в Укра
їні, а й по всьому світі. Завдяки їй
нас перестали ототожнювати з Ро
сією або асоціювати з Чорнобилем,
дешевою робочою силою і високим

рівнем корупції. Про нас
нарешті заговорили як про
країну, яка прагне до сво
боди, де люди мають висо
кий рівень суспільної свідо
мості. “До чого тут культу
ра?” — може виникнути за
питання. А до того, що ця
революція стала ще й куль
турною. Причому коло
сальний сплеск стався са
ме в народній культурі.
Можливо, ми думали, що
фольклор — це виключно
старовина. Виявилося, що ми стали
свідками народження новітнього,
сучасного нам фольклору. Вже ду
же багато років здавалося, що ми
не здатні з гумором відреагувати на
події в країні — а отже, критично їх
осмислити. А тепер — варто було
вийти на Майдан, як одразу опи
нявся в дивовижному культурному
просторі. Наші люди нарешті “про
кинулися” — причому феєрверк на
родної творчості та гумору розпо
чався ще до революції: варто зга
дати всі влучні реакції на маразми
передвиборної кампанії (мальовни
ча серія на тему “тому що”, картин
ки, анекдоти, пісні про яйця тощо).
А вже під час революції народна ре
акція стала надзвичайно швидкою
та дотепною. Прямо на Майдані
можна було подивитися малюнки,
прочитати вірші та гумористичні на
писи, послухати пісні. Та й профе
сійні митці не спали. 17 днів трива

Фото Ганни Оборської

КОЛЯДА ЙДЕ, ГОРБОКОНИКА ВЕДЕ!

Новорічна вистава в сто
личному Міжнародному цен
трі культури та мистецтв не
лише відтворює всі святкові
зимові настрої як україн
ського люду, але ще й тих на
родів, землями яких подоро
жує казковий персонаж Гор
боконик. Чого тільки не по
бачив він на шляху до здій
снення земного щастя двох
закоханих сердець! А дорос
лий, заполітизований глядач
пізнає серед казкових пер
сонажів і тих, хто уособлює
добро і зло. Тріумфально пе
ремагає добро. Ця добра
казкова традиція і є стриж
нем неповторності та духов
ності новорічних казкових
дійств, вона ж надихає мит
ців: режисера Олега Марци
ніва та композитора Олек
сандра Спаринського, які

вже не один рік разом із гру
пою співаків та артистів ра
дують малечу своїми виста
вами, які можна впізнати з
перших акордів. Мажорність
музичного матеріалу та ре
жисури, що ґрунтуються на
основі національного духов
ного скарбу в контексті ук
раїнської ідеї — це стиль і
почерк колективу митцівод
нодумців. Творчість — це те,
що на серце лягає і проро
стає визнанням серед шану
вальників усіх поколінь. Не
спроста ж разом із дітьми на
виставу прагнуть потрапити
батьки та дідусі з бабусями.
Тож зал Міжнародного цен
тру культури та мистецтв —
завжди переповнений.
Цьогорічна вистава оз
доблена іменами найкращих
українських співаків. Віктор

“СЛОВО Просвіти” z ч. 53 (273), 29—31 грудня 2004 р.

ТЕАТР
Шпортько, Олександр Васи
ленко, Лідія Михайленко,
Ірина Грей — виконавці
сольних партій. Вистава об
рамлена дитячими голоса
ми учасників вокальнотан
цювального ансамблю “Сві
танок”, дитячого хору Держ
телерадіо. Динаміку дійства
забезпечують танцюваль
ний колектив “Пульс” та
школа Олімпійського резер
ву. І на завершення — ви
ступ волохатого улюбленця
малюків, якого кожен із при
сутніх у залі прагне роздиви
тися зблизька, — звичайно
ж, Михайлика — звіра й ак
тора, який щороку удоско
налює свої ведмежі трюки.
Малюки зграйками збіга
ються до сцени, батьки хви
люються, а проте вже Дід
Мороз, Снігуронька та Коля
да розсаджують збуджених
малюків біля рідних та
близьких. Кожне сидить і че
кає на диво. Ось так тво
риться новорічний настрій
та запам’ятовуються коляд
ки на Різдво. Тож цього року
малюків порадують Горбоко
никові пригоди, історія двох
закоханих сердець та й різ
двяні подаруночки від де
рев’яного Півня, що панува
тиме наступного року, а ще
— свято очікування свята,
Великої Коляди.
z

Леся САМІЙЛЕНКО

ли концерти на Майдані — в такій
концентрації українська пісня ще не
звучала ніколи. І ми змогли ще раз
пересвідчитися, що наша музика —
розмаїта, мелодійна, гарна, нічим
не гірша за чиюсь іншу. Вже вийшло
кілька музичних компіляцій на дис
ках (як офіційних, так і піратських),
де зібрані пісні, що звучали на Май
дані. Відбулися виставки, присвя

нову очікування цієї
непересічної
події.
Знову це практично
стерте зі свідомості молодо
го покоління напівмістичне
дійство. Вечорниці. Хлопці й
дівчата, які в селах збира
ються біля клубів, нагадують
випите яйце, яке зовні збері
гає свою форму, але всере
дині вже нічого немає. З цьо
го яйця вже не буде нового
життя. Здавна дівчині з хлоп
цем можна було знайомити
ся тільки на вечорницях,
лише під час запальних тан
ців, ігрищ, найрізноманітні
ших праукраїнських свят. Уся
містика була закладена в пе
реплетенні прадавнього мі
фічного світу, обрядових
свят, дійств, близькості до
природи, зв’язку поколінь.
Хіба Купало, пошуки цвіту па
пороті, Калита, ворожіння,
обрядові танці на найвищій

чені “помаранчевим” по
діям — зокрема в сто
личному Будинку худож
ника та в Центрі сучасно
го мистецтва. Було про
ведено навіть цілий мис
тецький перфоменс, —
коли художники розма
льовували намети на
Хрещатику. Почали ви
ходити збірки “помаран
чевих” віршів та літера
турних творів. А Києво
Могилянська академія
вирішила відкрити музей
революції, де плануєть
ся збирати все, що з нею
пов’язане — отож, екс
позиція обіцяє бути
вельми насиченою. Таке
творче піднесення ніби
ілюструє відому дитячу
пісеньку, — коли люди
“оранжевые песни оран
жево поют”, або малю
ють картини в улюблено
му жовтогарячому ко
льорі. Тож Помаранчева
революція виявилася
справжнім індикатором
творчого потенціалу народу — вже
відомі таланти активізувалися, а по
ки що невідомі — прокинулися.
Здається, ми стали не лише пасив
ними споживачами, ми самі стали
активними творцями — і своєї долі,
і своєї історії, і своєї культури.
z

Катерина ТАРЧЕВСЬКА
Фото Ганни ОБОРСЬКОЇ

З наближенням Нового року ми
очікуємо народження не тільки наступ
ного етапу в житті, а й казкового дива.
Головне — не тільки відчути, а й зберегти
його, навіть коли свята вже минули. Не
хай це святкове диво відлунює у вашій
душі протягом усього року. А оскільки до
нас приходить рік Півня, то нехай ваше
життя заяскравіє такими ж веселими
барвами, якими майоріє півнячий хвіст.
Катерина ТАРЧЕВСЬКА

З

горі села чи спів веснянок чи
мось гірші чи нудніші за той
стиль марнування вільного
часу, яким захоплюється су
часна молодь? Той, хто цього
не розуміє, просто ще не від
чував енергії вечорниць. Їх

ТРАДИЦІЇ
очікування. Сили, енергії, ра
дості та вражень, які отриму
єш у невеличкому приміщен
ні клубу “Бабуїн” у Києві. А як
прийде весна, коли можна
буде втекти з сірого міста, ці
загадкові вечорниці просто
не відпускатимуть нікого зі
свого полону. Олег Скрипка
разом із великою кількістю
ентузіастів знайшов ту ни
точку, якою може бути виши
тий змістовний, унікальний
дивовізерунок, що своєю
цінністю поринає у глибину
тисячоліть. Процес пошуку
себе набирає обертів. І він —
незворотний. Лише нація,
яка знайде себе і відчує своє
могутнє коріння, зможе за
явити про своє неповторне
“я” на весь голос.
z

Богдан ГДАЛЬ
Фото Наталки СИДЬ
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Політика
Фото Ганни Оборської

ПІДСУМКИ
Перед переголосуванням другого туру
виборів президента 26 грудня штаби канди
датів на найвище державне крісло діяли
інакше, аніж під час попередніх голосувань.
Штаб Ющенка, зважаючи на прийняття в па
кеті Верховною Радою Закону України “Про
особливості застосування Закону України
“Про вибори Президента України” при пов
торному голосуванні 26 грудня 2004 року”,
убезпечив себе від основних методів фаль
сифікації 31 жовтня і 21 листопада, коли у
всіх реґіонах працювали “каруселі” з відкріп
ними талонами й маніпулювали голосуван
ням вдома. Інша справа — опоненти. Сам
Віктор Федорович Янукович не раз заявляв
про неконституційність нового варіанта за
кону про вибори президента. Розуміючи, що
адмінресурс цього разу працюватиме не так
ефективно, його команда перехоплює так
тику Ющенка напередодні минулих голосу
вань і вдається до прямих зустрічей Януко
вича з виборцями в реґіонах, спочатку схід
них, потім південних і центральних. Сцена
рій мітингів і навіть різновиди символіки
(стрічки, шарфики, “бандани”) — аналогічні
до вже розкрученої технології “Сили наро
ду”. Хіба що Віктор Янукович, попри звину
вачення опозиції, практично вперше довів,
що має достатньо ораторських умінь, щоби
розпалити й “спрямувати” публіку. Пара
лельно фракція Януковича в парламенті та їх
союзники комуністи й “есдеки об’єднані”,
нехтуючи пакетною домовленістю, намага
ються провести зміни до закону про вибори
президента. Коли їм це не вдається, пода
ють звернення до Конституційного Суду про
визнання закону неконституційним. Урешті,
рішення КС про те, що вдома можуть голо
сувати інваліди не тільки першої, але й 2 і 3
груп, приймається в суботу 25 грудня. Оче
видно, воно вносить додаткову плутанину у
виборчий процес, адже на заяви багатьох ін
валідів просто фізично не встигають відреа
гувати дільничні комісії. З іншого боку, на
більшості дільниць, особливо сходу й півдня
України до людей, які хотіли голосувати вдо
ма, із виборчою скринькою виїжджали навіть
без письмових заяв. Тому заяви команди
Януковича про те, що практично ніхто з інва
лідів не зміг проголосувати, є після поразки
кандидата від влади й нового опозиціонера
звичайним блефом. За даними з 225ти тер
виборчкомів, найбільша кількість людей, які
проголосували вдома, спостерігається у Лу
ганській і Донецькій областях. У Донецькій
області проголосувало 88 тис. 482 виборці, у
Луганській — 49 тис. 185 виборців. Далі йде
Львівська область — 29 тис., Дніпропетров
ська область — 26 тис. 106, Крим — 25 тис.
281 виборець. Найменше проголосувало
вдома у Закарпатській області — 3 тис. 566
виборців. З іншого боку, більшість інвалідів
самостійно могла дійти до виборчих діль
ниць або ж подати заяви, щоби їх забезпе
чили відповідним транспортом.
Коли перед початком голосування “Сила
народу” працювала на упередження кон
кретних механізмів фальсифікацій, то їхні
опоненти, відсилаючи тисячі людей на захід
і в центр, заздалегідь масово заповняли ак
ти про порушення. Задовго до голосування
стало зрозуміло, що команда Віктора Януко
вича вже не сподівається на перемогу в чес
ній боротьбі, а буде дублювати судовий про
цес опозиції у Верховному Суді, щоби виз
нати результати голосування недійсними.
Спрацювала так звана операція “двійни
ки”. Тільки штаби Ющенка розкрили фаль
сифікації списків у Дніпродзержинську (вия
вили 12 тисяч осіб, які включено до списків
безпідставно). Така ж картина спостерігала
ся у всіх великих містах — від 6 до 10 тисяч
“двійників” (коли тих самих людей включали
до різних списків).
Щодо самих виборів, то кількість вибор
ців, які на момент закінчення голосування
отримали бюлетені, становить 28 млн. 826
тис. 598 осіб. За даними з 225ти ТВК, 12
тис. 522 виборці скористалися правом про
голосувати за відкріпними талонами. Най
більше за відкріпними талонами проголосу
вало в Києві (1 тис. 490 виборців) та в
Одеській області (1 тис. 21 виборець), най
менше — в Севастополі (42 виборці). Комі
тет виборців України в особі його керівника
Ігоря Попова після закінчення голосування
заявив про порівняно незначну кількість по
рушень, зафіксованих організацією під час
виборів 26 грудня. Про відсутність систем
них масових порушень заявили також пред
ставники міжнародних правозахисних орга

ти Віктора Януковича Юрій
Павлушинський
побив
спостерігача від КВУ Сер
гія Рублевського. Павлу
шинський ударив Рублев
ського кілька разів після
того, як Рублевський попе
редив його про порушення
виборчого законодавства,
зокрема член ТВК давав
усні розпорядження голо
вам дільничних виборчих
комісій організувати голо
сування вдома за заявами,
що були подані в день го
лосування, або взагалі без
письмових заяв. У селі
Червоновершка Компані
ївського району Кіровог
радської області (ТВО
№ 101, виборча дільниця
№ 116) невідомий водій
підвозив людей похилого
віку до виборчої дільниці
та пропонував їм по 20
гривень, щоб вони прого
лосували за Януковича.
Про це розповіли самі ви
борці.

ЯК ВОНО БУЛО
Однозначно, що стовідсоткового уникнення фальсифікацій не сподівалася на
віть оптимістично налаштована команда Ющенка. Як виявилося, не у всіх терито
ріальних виборчих округах сходу було представництво цієї команди, тому там імо
вірність маніпуляцій була не меншою, аніж під час попередніх голосувань. Рекор
дна кількість наших і міжнародних спостерігачів на виборах також не гарантувала
абсолютної законності голосування, адже 12 тисяч спостерігачів фізично не охоп
лять понад 30 тисяч дільниць.
нізацій, спостерігачі від ОБСЄ тощо. Нато
мість російські спостерігачі від організації
“За справедливі вибори” після оприлюднен
ня попередніх результатів голосування, які
засвідчили перемогу Ющенка, вперше (!) за
період їхньої діяльності як спостерігачів на
виборах у країнах СНД оголосили про без
прецендентні масові порушення під час ви
борів в Україні 26 грудня. І це було логічним
для інтересів РФ, президент якої підтримав
на цих виборах Віктора Януковича. Про ма
сові порушення також оголосив штаб цього
кандидата, а сам Віктор Федорович заявив,
що ніколи не визнає цих виборів.
Загальна картина, яку формували зі сво
їх інформаційних джерел штаби обох канди
датів, була набагато спокійнішою, аніж під
час попереднього голосування.
На дільниці № 56 Добропільського райо
ну Донецької області голова дільничної комі
сії, представник Ющенка, був жорстоко по
битий людьми, які ввірвалися на дільницю,
знищили документацію і вкинули додаткові
бюлетені.
У свою чергу, в Євпаторії на виборчій
дільниці № 8 територіального округу № 4
офіційний спостерігач від Віктора Ющенка
Олександр Платонов виявив 720 захованих
на підвіконні під рушником бюлетенів. Коли
Платонов наблизився до підвіконня, голова
дільничної комісії, представник Януковича
Микола Філімонов “фізично йому перешкод
жав і грубо ображав”, а офіційні спостерігачі
від Януковича склали акт на Платонова про
те, що нібито “він рився в бюлетенях”.
На дільниці № 106 в окрузі № 183 Хар
ківської області спостерігачі від Ющенка ви
явили близько 50 заяв на голосування вдо
ма, які були написані однією рукою. При від
відуванні зазначених у заявах виборців
з’ясувалося, що вони таких документів не
оформляли. Натомість у 182му окрузі агіта
тори від Януковича, за інформацією штабу
Ющенка, всю ніч напередодні виборів зби
рали заяви про голосування вдома. До ран
ку 26 грудня на дільницях № 171, № 169,
№ 182, № 186, де кількість виборців не пере
вищує 600 осіб, заяв про голосування вдома
нараховувалося по 160—200 екземплярів (у
більшості випадків медичних довідок до цих
заяв немає). До того ж, сотні заяв про голо
сування вдома в більшості округах задо
вольняли без медичних довідок.
Близько 17.00 у приміщенні ТВК № 38
(райцентр Царичанка Дніпропетровської
області) член ТВК від кандидата в президен
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Як повідомила пресслужба Віктора Яну
ковича, у вагітної жінки, яка прийшла на ви
борчу дільницю № 70 округу № 41 Донецької
області, раптово почалися пологи. Пологи
прийняли прямо на дільниці. Народженого
хлопчика назвали Віктором.
У Сумах на дільниці № 58 територіально
го виборчого округу № 160 КВУ зафіксував
масове вкидання бюлетенів: “Троє чоловіків,
одночасно прийшовши на дільницю, запов
нили бюлетені і разом підійшли до скриньки,
оточивши її. У цей момент вони вкинули пач
ку бюлетенів”.
За даними кримського відділення КВУ
Романа Черемухіна, на кількох дільницях у
Сімферопольському районі Криму й у місті
Саки помічені представники російської гро
мади Криму, які пропонували виборцям 200
грн. в обмін на тимчасове користування їхні
ми паспортами. А студенти Академії будів
ництва та архітектури в Дніпропетровську не
змогли проголосувати через те, що за них
це вже хтось зробив. Були й цілком унікальні
випадки. У м. Червоноперекопськ на дільни
ці № 9 46го виборчого округу голова комісії
допустив лише двох спостерігачів від Вікто
ра Ющенка, мотивуючи тим, що нібито кан
дидат Ющенко — “самозванець”. До речі, на
деякі дільниці Донбасу спостерігачів від
Ющенка не пускали, як і при попередньому
голосуванні. Так, на дільницю № 67 53го
виборчого округу в Макіївці не пустили офі
ційних спостерігачів від Віктора Ющенка, а
їхні скарги відмовилися реєструвати. У селі
Золотарівка Донецької області члени комісії
навмисно псували бюлетені, а в Українці
Обухівського району видавали виборцям
бюлетені для голосування без підписів чле
нів комісії. У місті Єнакієве на дільниці № 1
виборчого округу № 5 в списки виборців
включено людей, які померли 15 років тому,
а представники Януковича вже 25 грудня
проводили голосування вдома у людей, які
не здатні самостійно прийти на дільницю.
На Миколаївщині цього разу вдома голо
сувало в 100 разів менше людей, аніж попе
реднього разу. За даними КВУ, на дільниці
№ 65 ТВО № 184 в списку виборців виявле
но 65 повторів прізвищ одних і тих же осіб,
на дільниці № 4 ТВО № 171 — 76 повторних
записів у списку виборців.
На дільниці № 85 ТВО № 70 на Закарпатті
спостерігачами виявлено вкидання по 5—6
бюлетенів до скриньок. На дільниці № 153 ТВО
№ 200 у Черкаській області здійснювався тиск
на виборців безпосередньо на дільниці. Біля

скриньок сидів господар місцевої агрофірми і
контролював, хто за кого голосує: “Якщо ви не
за Януковича, то можете не голосувати”.
У Запоріжжi при перевірці списків ви
борців чотирьох дільничних виборчих комі
сій — № 76, № 77, № 78, № 79 — виявлено
понад 5 тисяч прізвищ виборців, які були
включені в списки по кілька разів за різними
адресами місць проживання…
Загалом, порівняно з голосуванням 21
листопада, порушень зафіксовано значно
менше, і більшість спостерігачів не вважають
їх такими, що кардинально вплинули на ре
зультати волевиявлення народу. Неприєм
ною особливістю цих виборів стали смер
тельні випадки. Команда Януковича заявила,
що вибори спричинили смерть 8 осіб. Так, у
місті Дебальцеве на 47ій виборчій дільниці
округу № 47 померла від серцевосудинної
недостатності Ася Щербатих, 1941 року на
родження. Проголосувати вона не встигла.
Крім того, померли два виборці з округу
№ 49… На дільниці № 105 виборчого округу
№ 124 у Львівській області помер спостері
гач від Віктора Ющенка Богдан Прудиус.
Щодо перемоги на виборах президента
Ющенка вже практично ніхто не сумніваєть
ся. Попередні результати ЦВК дають розрив
у 8 %. Швидше за все, Верховний Суд, навіть
якщо прийме позов команди Януковича про
визнання виборів недійсними, то спростує
заяву про масові фальсифікації. Інша справа
— терміни оголошення остаточних даних
ЦВК, вердикту судової інстанції та інавґура
ція нового Президента Ющенка. За всіма
прогнозами, з Новим роком нас вітатиме ще
старий Президент Леонід Кучма, й інавґура
ція Ющенка відбудеться вже після Різдва.
У свою чергу, Янукович заявив, що піде в
жорстку опозицію. Є підстави стверджувати,
що йому вже готують місце у Верховній Раді
— можливо, на місце Зубанова, який уже
тривалий час просить звільнити його від
обов’язків нардепа. Поза всім, зрозуміло,
що Янукович очолить нову політичну силу
федералістів проросійського формату, яка
формується на сході його ставлеником Куш
нарьовим та іншими. Тим часом 28 грудня
прем’єр вийшов на роботу…
Щодо команди Ющенка, то тут найпер
ше формуватиметься урядова команда. На
ключові ролі претендують Юлія Тимошенко,
Петро Порошенко, Анатолій Кінах та Олек
сандр Мороз. Своє місце знайде Олександр
Зінченко, Віктор Пинзеник, Юрій Луценко.
Хоча соціалістів, звичайно, важко назвати
стабільним союзником Ющенка, і якщо ам
біції О. Мороза зайдуть занадто далеко,
можливий розрив хиткого ситуативного со
юзу. Тим паче в умовах, коли Юлія Тимошен
ко й Олександр Зінченко заявили, що мож
лива ревізія законопроекту № 4180 про кон
ституційну реформу.
Так чи інакше, цей рік виявив шалений
стрибок громадянського розвитку нашого
суспільства. Не випадково Віктор Ющенко,
підбиваючи підсумки, сказав: “Ми за 17 днів
Помаранчевої революції зробили те, що не
вдавалося зробити нашим предкам десятки
років. Я дивуюся, що декілька мільйонів лю
дей творять справу, яка буде сотні років пра
цювати на Україну. І тому мені хочеться по
бажати цим людям, щоб вони й далі йшли ці
єю чіткою дорогою, і коли їм буде важко,
щоб Господь Бог брав їх у свої руки й пере
носив трудні шляхи життя”.

Щодня ми йдемо назустріч один одно
му, назустріч світові. Напруга й надрив
зайві. Той, хто правий, — завжди має бути
спокійним і світлим. Тоді з неба до нас па
дають зорі, тоді ми цінуємо мить. Без миті
немає життя. Ми заслужили радість, — ко
ли наповнювали мить любов’ю. Ми здобу
ли повагу світу, а головне — повірили в се
бе. Бажаю наступного року пережити не
менше великих миттєвостей, пережити
творення себе й світу!
Олександр СОЛОНЕЦЬ
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Політика
ВИБОРЧА ДОБА
Пресцентр Віктора Ющенка на
столичному Подолі нагадував ве
ликий гамірний вулик. Такої кіль
кості журналістів і просто гостей у
невеликому залі зі сценою я осо
бисто ще не бачив. На вході потріб
но було пройти через “рамку”, тоб
то великий металошукач, охорона
попросила увімкнути відеокамеру
та продемонструвати її працездат
ність, аби пересвідчитися, що це,
власне, камера. У приміщенні стоя
ли зелені новорічні ялинки, які були
прикрашені помаранчевими куль
ками. У повітрі витав дух перемоги.
Навіть ті іноземні журналісти, які не
розуміли розмов, що точилися
довкола, перейнялися загальним
настроєм і ділилися враженнями.
Біля сцени стояли великі телеекра
ни, на яких періодично транслюва
лися новини “5 каналу”, прямі
включення з Майдану та відеоро
лики Помаранчевої революції.
Одні святкували, інші не хотіли
бути голослівними, доки, за їхніми
словами, не буде “синиці в руках”.
Музиканти, які підтримували пози
тивні емоції, теж мали запальний
вогник в очах, але, як зазначив бард
Едуард Драч, у той момент “випус
кати пару” ще було зарано. Бо попе
редній підрахунок голосів — це пів
перемоги. Хтозна, які “коники” вики
не команда опонента й ті люди, кот
рі не зацікавлені в успішному завер
шенні президентських перегонів.
Хоча присутні не шкодували тієї
енергії, яку вони отримали на бари

ПРЯМА МОВА
Олександр Зінченко стисло оз
начив основні акценти, які робити
ме нова влада, розпочинаючи
формування нової держави. А що
ми вже будемо жити в іншій країні,
в країні, де в людей зник страх, що
відбулися зміни у свідомості, за
свідчило, зокрема, проведення ек
зитполів: на цей раз доступними
для опитування виявилися 80 %
громадян.
Представник команди Ющенка
вкотре подякував людям, які всупе
реч умовам вийшли захищати прав
ду, і висловив сподівання: Україна
буде нормальною країною, і вибори
стануть явищем, що не потребува
тиме громадянської мужності. До
Майдану в революційної еліти особ
ливе ставлення як до символу рево
люції, який увійде в підручники з іс
торії — і не лише української. На
Майдані ж, перед народом, можли
ва символічна інавґурація народно
го президента. А офіційна — відбу
деться за Конституцією України — у
стінах парламенту. Акт присяги в
парламенті в розпал революційних
подій слід розглядати як реакцію
Віктора Ющенка на фальсифікацію
результатів виборів.
“Революція тільки тоді чогось
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кадах. Разом із Драчем на
сцені співали кобзар Тарас
Компаніченко, лідер гурту
ВВ Олег Скрипка та інші не
менш відомі представники
творчої інтелігенції. Висту
пи учасників цього дійства
лунали українською. А тому
багато міжнародних жур
налістів часто не розуміли,
що відбувається. Втішив
момент, коли на екранах
демонстрували комедій
ний блокбастер “Операція
“ПроФФесор”, який став
відомим завдяки Інтернету.
В той час, як увесь зал ледь
не падав зі сміху на підлогу,
міжнародний спостерігач із
серйозним виразом об
Фото з сайту: razom.org.ua
личчя занотовував пікантні
зміг взяти дві: одну — подарував,
моменти у свій щоденник.
Політики за емоційністю не іншу — розбив під час подорожі на
поступалися музикантам. Адже нічний Майдан Незалежності.
Перед
виступом
Віктора
приховати позитивні емоції було
практично неможливо. Тому зміс Ющенка Петро Порошенко оголо
товних пресконференцій, особли сив дані екзитполів та попередні
во ближче до вечора, не було. Лі дані підрахунку голосів ЦВК, чим
дери опозиції говорили про пер “підлив мастила у полум’я”. Сам же
спективу України, загальні засади Віктор Ющенко, попри обіцянки
майбутньої політики та зміни, які його прессекретаря, що він буде
необхідно втілити після завершен за 10 хвилин, прийшов набагато
пізніше. Але це не зіпсувало нас
ня передвиборних перегонів.
Перед виступом В. Ющенка в трою присутніх. Швидше — навпа
зал винесли кілька великих коро ки. Промова була дуже короткою,
бок із новорічними помаранчеви переконливою та емоційною.
ми кульками з написом “Так!”. Хто Ющенко вийшов на сцену разом зі
зміг, той набрав собі досхочу. Я своєю дружиною і сказав: “Звер

НА ШЛЯХУ ЗМІН
вартує, коли вміє себе захистити”,
— цим крилатим висловом О. Зін
ченко підтвердив намір відстоюва
ти результати виборів на користь
Віктора Ющенка. А Віктор Янукович
як експрем’єр повинен грати за
чинними правилами. І його погро
зи привезти до Києва людей усер
йоз не сприймаються: аби виникли
Майдани, потрібні суспільні умови,
штаб не здійснював мобілізації
Майдану — це дія народу. Щодо дій
прокуратури стосовно південно
східних сепаратистів прогноз од
нозначний: вони мусять понести
кримінальну відповідальність. При
оцінці політреформи О. Зінченко
погоджується, що багато її аспектів
дискутабельні. Великої ролі у по
дальшому розвиткові українського
суспільства він надає конституцій
ній реформі: необхідна зміна підхо
ду до питання Конституції — тут
потрібні не поправки, а фундамен
тальне прочитання.
“На все свій час”, — так відпо
вів О. Зінченко на запитання про
перспективи формування майбут
нього Кабміну. І підкреслив, що
принциповими в цій справі будуть

Мелодія п’янить, тривожним дзвоном
б’є, злітає,
На крилах радощів несе, то смутком
сповиває,
Серця розбурхує і рветься до висот —
Це будиться зі сну народ.
То наші душі в унісон співають,
Все згадують, всіх пам’ятають
І омиваються від бруду ланцюгів,
що їх тримали у німій покорі.
І прозрівають юні і старі,
міцніше руки з’єднують в братерськім колі.
Нехай це шепіт, але буде спів,
Зіллються голоси в народнім вічнім хорі...
Так вихлюпувалися емоції в 1990 році після мітингів, де вперше за довгі
роки мовчання — уголос і привселюдно зазвучала ідея Вільної України… Тоді
жовтосиній прапор у багатьох українців викликав спротив… Нині ж вони без
остороги стають під цей прапор.
Бажаю великій і розмаїтій українській родині, щоб ідеї возз’єднання на
решті стали реальністю. Щоб усі повірили в звитяжну силу помаранчевого
кольору. Написано ж: “По вірі вашій вам воздасться”. Із легким серцем
увійдімо в нову еру українського буття. Бо маємо вже свого Мойсея і знахо
димося не в пустелі, а на рідній землі.
Леся ТКАЧ

такі підходи як розділення влади та
бізнесу, унеможливлення корупції,
серйозні зміни управлінської си
стеми, зокрема, зміна управлін
ської еліти, залучення молоді до
керівництва державою. Молодь
взяла активну участь у Помаранче
вій революції, тому не можна до
пустити її відсторонення від дер
жавотворчих процесів надалі.
Вектор “Україна—Європа” був
охарактеризований так: досі Укра
їна не була в полі зору радарів єв
ропейської політики не тому, що не
хотіла, а через непослідовність по
літичних кроків попередньої влади.
Безперечно, держава увійде в по
ле боротьби політиків за європей
ську Україну. Та ніякі суперечки не
зупинять нашої країни на шляху до
її європеїзації.
Щодо вектора “Україна—Ро
сія” передбачення також спокійні:
політики, як російські, так і місце
ві, вже зрозуміли помилку в став
ленні до України, до українського
народу. На думку пана Зінченка,
Путін став заручником численних
обговорень українських питань із
Кучмою, російська дипломатія шу
Хочу побажати кожному
не втрачати оптимізму, віри
в майбуття, відчуття уні
кальності своєї місії на цьо
му світі. І, найголовніше, —
передати цей позитивний
заряд енергії людям, які вас
оточують. Бажаю відчути
причетність до творення
великої справи та бажання
наполегливо, цілеспрямо
вано добиватися кращого
життя для себе, своїх рід
них та близьких. Хотілося б,
щоб кожен усвідомив, що
сьогодення і майбутнє твориться
не одним днем і не однією люди
ною. Доля ніколи не робиться чу
жими руками. Вірте в свою спра
ву, єднайтеся у вирішенні буден
них проблем. І не забувайте під
час цього непередбачуваного

шилося!”. Згодом до них приєдна
лися інші лідери опозиції. Лідер
“Нашої України” подякував за під
тримку та закликав присутніх руха
тися на Майдан. Там уночі тисячі
людей чекали його виступу. Ми теж
рушили. Але доки журналісти (піс
ля довгої стоянки у черзі за верхнім
одягом) все ж дійшли до Майдану,
на ньому вже майже нікого не було.
Організатори не підлаштовувалися
під журналістів, та було трохи шко
да. Хотілося побачити обличчя лю
дей, які не збиралися спати цієї но
чі. Вони були того варті.
z

Богдан ГДАЛЬ

катиме способу, як вийти із ситуа
ції, в якій опинилось. Події в Украї
ні позначаться і на змісті росій
ської політики, адже мимоволі ро
сійські політики потрапили під
психологічний і змістовний тиск
подій в Україні. “Добре, що Ющен
ко переміг на виборах усупереч
волі Росії. Таким чином ми вперше
за довгий час позбулися ознак, які
пронизували національну підсві
домість і перешкоджали держа
вотворчому поступу”.
О. Зінченко скептично ставить
ся до майбутнього Віктора Януко
вича як опозиціонера — не переко
наний навіть, чи Янукович стане
опозиційним лідером. Хоча немає
сумнівів щодо того, що опозиція
буде: грошова, яка має кошик
коштів, награбованих за всі попе
редні роки. Також прозвучало зас
тереження, що дорога до парла
ментських виборів 2006 року не
буде легкою, це буде боротьба, то
му не слід надто захоплюватися
перемогою, а працювати.
Суттєво й показово, що Олек
сандр Зінченко зняв із обговорен
ня тему про розподіл портфелів
поміж членами команди Віктора
Ющенка як неактуальну сьогодні.
z

Леся ТКАЧ

життєвого поступу про щось рід
не, святе і неповторне. Будьте
здорові і щасливі. Вірте в добро.
Цінуйте людей доброї волі. Нехай
вам у всьому щастить. Дякую за
те, що ви є.
Богдан ГДАЛЬ

ШОК

КОМУ ЗАВАЖАВ КІРПА?
27 грудня 2004 року міністра
транспорту Георгія Кірпу на його ж
дачі в Бортничах знайшов мертвим
із вогнепальним пораненням у го
лову один із охоронців близько
17 год. 40 хв. Генеральна прокура
тура України порушила криміналь
ну справу за фактом смерті мініс
тра. Відеокамери спостереження,
які розташовані в будинку та на те
риторії садиби, начебто зафіксува
ли, що Кірпа зайшов до будинку
один. На місці події було знайдено
гільзу та кулю калібру 5,45 мм від
восьмизарядного пістолета ПСМ,
що лежав поруч. Є інформація, що
приблизно о 15.00 Кірпа провів із
дачі дружину, а о 16.00 мав розмо
ву з невідомою для слідства осо
бою по телефону. Аналітики ствер
джують, що Кірпа ставав дуже нез
ручною фігурою для багатьох впли
вових людей України, у тому числі
для Януковича, Ахметова, Кучми,
Пінчука та інших. Особливо небез
печними ставали його знання після
перемоги на виборах Віктора
Ющенка, адже дехто стверджує,
що через Кірпу йшли потужні тіньо
ві фінансові потоки до згаданих лю
дей, зокрема через дві впливові
транспортні структури — “СКМ” Р.
Ахметова й “Інтерпайпа” В. Пінчу
ка. Ходили чутки й про небачені
відмивання грошей через будів
ництво автобану “Одеса—Київ” й
особняків для Президента Кучми.
Інші його смерть пов’язують із бор
гами, зокрема невідомо, куди
зникли 1 млрд. 354 млн. гривень на
будівництво нового й скандального
мосту через Дніпро. Дехто каже,
що Кірпа відмовився незаконно на
давати потяги групам від Янукови
ча під вибори 26 грудня, — для ма
сових вояжів на захід і в центр.
Водночас, усі погоджуються, що
Кірпа останнім часом почав відда
лятися від Януковича. Ходили чут
ки, щоправда без доказів, про фі
зичний конфлікт між ними.
Так чи інакше Кірпа був неорди
нарним міністром, який мав сер
йозні фінансові зв’язки й почав
творити під себе політичну структу
ру — так звану партію “Відроджен
ня”. До речі, ще в травні—червні
Кірпа був однією з можливих кан
дидатур на спадкоємця президент
ського престолу від влади. Що ці
каво, його рейтинг, попри те, що він
не вів передвиборної кампанії, пос
тупався тільки Ющенку, Януковичу,
Симоненку, Морозу, Тимошенко й
Вітренко й випереджав Тигипка, Кі
наха, Литвина й Медведчука.
Разом із тим, фактом залиша
ється те, що Кірпа зробив із збит
кового підприємства “Укрзалізни
ця” дивовижно прибуткову структу
ру, з його подачі відреконструйова
но більшість вокзалів в Україні, ре
формовано авіабізнес… За деяки
ми джерелами, Кірпу запрошували
в ряди СДПУ (о), “Трудової Украї
ни”, навіть пропонували очолити
вже готову партію “Союз”. Однак
Георгій Кірпа не хотів більше грати
ролі другого плану. Влітку минуло
го року як сенсація прокотилася ін
формація про те, що Кірпа зібрав у
Росії російських політологів і ска
зав, що він найімовірніший канди
дат від влади на президентських
виборах—2004. Не випадково він
створив під себе “Відродження”,
потенційними членами якого були
400 тисяч залізничників, яких при
мусово заганяли в партію.
Однозначно, що Кірпа ставав
впливовим конкурентом у системі
лідерів “нової опозиції”. Він міг
частково затінити СДПУ(о), трудо
виків, “Реґіони України” з їхніми лі
дерами, а це негативно відобража
лося б на них під вибори до парла
менту в 2006 році.
z

Олександр СОЛОНЕЦЬ

ч. 53 (273), 29– 31 грудня 2004 р. z “СЛОВО Просвіти”
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Ангельська тема

«…ДУМАВ, ЩО ВИДІННЯ БАЧИТЬ»
Факт існування безтілесних,
духових істот, котрих Святе Пись
мо називає ангелами, є правдою
віри. Будучи створіннями виключ
но духовими, ангели, тим не мен
ше, мають розум, свідомість і
власну волю. Вони — створіння
особові та безсмертні, які опіку
ються людьми з Божої волі, що
особливо стає очевидним у мо
менти тяжких випробувань:
“Ангел же Господній зійшов з
Азарією та його товаришами в піч,
віддалив розпалений вогонь від
печі та вчинив у середині печі так,
немов би там повіяв вітерець ро
систий, і вогонь їх зовсім не тор

кнувся, не завдав їм болю і не ско
їв їм ніякої шкоди” (Дан 3, 49—50).
“Та сталося, що помер убогий,
і ангели занесли його на лоно Ав
раама” (Лк 16, 22).
“Нараз з’явився ангел Господ
ній, і у в’язниці засіяло світло. Він,
вдаривши Петра по боці, збудив
його, кажучи: “Вставай чимскор
ше!” І ланцюги впали з рук у ньо
го… Далі сказав до нього ангел:
“Накинь на себе плащ і йди за
мною”. Вийшов Петро й ішов за
ним; не знав він, чи це правда, що
робив ангел; він думав, що видіння
бачить” (Ді 12, 7—9).
Він думав, що видіння бачить і

не знав, чи це правда. Досить типо
ве враження, яке виникає у всіх лю
дей цього світу під час спілкування
з особами зі світу невидимого,
який ми називаємо потойбічним.
Біблійний показник до україн
ського Святого Письма в перекла
ді отця Івана Хоменка (за участю
Василя Барки, під редакцією Ігоря
Костецького) подає 40 найбільш
значущих посилань на конкретні
вчинки ангелів у конкретних ситуа
ціях, серед близько 300 подій за
участю ангелів, описаних у Біблії.
Святий Августин на тему ангелів
пояснює: “Ангел означає функцію,
а не природу. Запитуєш, як нази

ДЕВ’ЯТЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ
СТАРОДАВНЄ
У християнській ангеології до
сить детальний опис існування
осіб із Царства Небесного нале
жить ПсевдоДіонісію Ареопагіту.
Він виділяє три рівні ієрархії анге
лів, у кожній із яких функціонують
три ангельські підрозділи (хори).
Перший рівень ієрархії знахо
диться найближче до Бога і скла
дається з хорів серафимів, херу
вимів і тронів (престолів).
Серафими постійно супровод
жують Бога і створюють необхідні
умови Його функціонування, херу
вими займаються наслідками здій
снення Божої доброти до створінь
на Землі й на Небі, а трони отриму
ють Божі рішення і переносять їх у
земний світ.
Другий рівень ієрархії — це хо
ри панування, сили і контролю. Ан
гели панування впроваджують змі
ни в житті людей і всього світу, ан
гели сили мають можливість вико
ристовувати великі енергії й учиня
ти дива, тоді як ангели контролю
наглядають за тим, щоб уникнути

А ЩО КОСМОНАВТИ?
“Усі космонавти Совєць
кого Союзу — комуністи й
атеїсти. Ніхто з нас не помі
тив у Всесвіті ані ангела, ані
архангела, і я вважаю, що
також наші колеги із США їх
там не бачили”, — так заяви
ла Валентина Терешкова на
одній із пресових конферен
цій після повернення з на
вколоземної орбіти.
Натомість американські
астронавти з екіпажу Аполло
13, який 17.04.1970 р., після
тижневого перебування на
орбіті, мусив аварійно повер
нутися на Землю, були іншої
думки: “Той, хто тут, на Землі
живе у внутрішній єдності з
Богом і ангелами, буде з ни
ми спілкуватися також у Кос
мосі. Хто не відчуває їх при
сутності на Землі, не помітить
їх існування ані на Місяці, ані
на Марсі”. Астронавти були
певні, що саме ангели вряту
вали їх від катастрофи.
У 1985 році проблему ан
гелів розглядало Політбюро

помилок під час виконання небес
них завдань на Землі.
На третьому рівні ієрархії зна
ходяться також три “загони” анге
лів: опікуни народів і держав; ар
хангели, котрі страхують і оберіга
ють людську діяльність загалом та
допомагають у здійсненні добрих
вчинків в інтересах всієї людської
спільноти; ангелиохоронці, котрі
опікуються справами конкретних
людей.
Ангели другого та третього рів
нів ієрархії виконують місії послан
ців, провідників і вчителів. Вони не
суть функції посередників між Не
бом і Землею. Ці функції добре де
монструє біблійний сон Якова: йо
му сниться драбина, по щаблях якої
з неба на землю сходять ангели.
Сходять, щоб допомогти людям бу
дувати єдність і мир на землі.
Протилежністю ангела є дия
вол (від слова diaballo — розділя
ти, замикати в собі).
В ісламі ангелам надається
більше значення і вважається, що
завдяки ангелам можливі контакти
людини з Богом.

Навіть за часів панування більшо
вицького агресивного атеїзму, незва
жаючи на те, що факт існування анге
лів офіційно відкидався тодішньою
пропагандою, “Советский энциклопе
дический словарь” (видання четверте,
Москва, 1987 р.) подає на с. 55 інфор
мацію, що ангели — це надприродні
створіння, посередники між богом і
людьми. Причому, слово богом написа
но з маленької літери і туттаки пові
домлено, що ангели присутні у всіх ве

архетипу, закодований у най
глибших шарах людської під
свідомості.
Тоді як прихильники ре
ального існування ангелів
стверджують, що наша під
свідомість не була б у стані
керувати літаком, що летить
у суцільній імлі без навіга
ційних приладів, їздити в ав
томобілі по снігу, не залиша
ючи слідів шин, переносити
предмети на відстань чи
раптом обезвладнювати ці
лу групу нападників. Бо саме
так описують зустрічі з анге
лами особи, розповіді яких
опубліковано в книгах “Дос
лідження стосовно існуван
ня ангелівхранителів” П’єра
Йовановіча та “Ангельські
шляхи” Джоан Вестер Ан
дерсон.
Тих, хто сумнівається, не
можна переконати жодними
дослідженнями ані в сфері
проявів езотеричних, ані фі
зичних явищ.

ÇÁÅÐÅÆÈ ² ÄÎÏÐÎÂÀÄÜ
Милий Богу Ангелеохоронцю
мій, який мене, у святу опіку Твою
святим Хрещенням відданого, охо
роняєш, захищаєш, освячуєш і ве
деш. Я Тебе, як мого Патрона, ша
ную і люблю.
Під Твою опіку повністю віддаюся і
покірно прошу Тебе, щоб мене, хоча
й невдячного і проти натхнень Твоїх

вається ця природа? — Дух. Запи
таєш про функцію? — Ангел. З то
го, що є, він є духом, а з того, що
виконує, він є ангелом”.
Увесь побут ангелів визначається
тим, що вони — слуги й посланці Бо
га. Як співається, “Благословіте Гос
пода, всі ангели Його, могутні силою,
ви, що виконуєте Його слово, покірні
голосові Його слова!” (Пс. 103, 20).
Отже, в небесній ієрархії, яка
забезпечує існування структур Бо
га і їх функціонування у великій
справі милосердя і збавлення сві
ту, ангели є виконавцями розпо
ряджень, вказівок і волі Бога. Де
хто навіть називає їх солдатами
великої справи спасіння.
Є знання, які закладені в
нас при народженні. І неза
лежно від того, чи ми про ці
знання ще прочитаємо в
книжках, чи ні, події життя і
розвиток свідомості кожної
людини збагачують ці знання
власним досвідом.
Ці знання називають езо
теричними (внутрішніми), а
один із їх розділів — знання
про ангелів.

СВІТЛЯНІ ПОСТАЦК КПРС, позаяк космонавти
з космічного корабля “Са
лют7” зробили фотознімки
майже прозорих хмаринок
газу, котрі мали форми анге
лів і випромінювали спокійне
виразне світло. Після повер
нення на Землю ці знімки
конфісковано, а космонавтів
забрали для проведення пси
хіатричних досліджень. По
дальші розмови на цю тему
були заборонені.
Тим часом майже всі, хто
пережив клінічну смерть,
розповідають, що вони ба
чили дивних істот, які були
майже прозорими і світили
ся. Елізабет КюблерРосс та
її прибічники вважають, що
це — ангели, котрі перено
сять душі померлих в інший
світ.
Натомість багато сучас
них психологів схиляються до
думки, що особи в стані клі
нічної смерті не зустрічали
ангелів, а прочитали запис

ЗГІДНО З БІБЛІЄЮ

часом супротивного, не залишав, а
щоб мене заблудшого терпляче по
правляв, невмілого — навчав, пада
ючого — підтримав, розчарованого
— потішив, потрапленого в небезпе
ку — рятував, аж доти, доки мене до
вічного щастя допровадиш. Амінь.
(Молитва св. Алоїза)

ликих релігіях світу.
А слово релігія (від — ligare — міц
но єднати, пов’язувати, поєднувати)
якраз і виникло у всіх релігіях світу з
необхідності поєднання в людській
свідомості двох частин Всесвіту — ви
димої і невидимої. Так от ангели якраз
і здійснюють функції комунікації,
зв’язку, поєднання світу видимого зі
світом невидимим.
Мені довелося багато разів і дуже
різним людям ставити одне просте за

ІНЖЕНЕРНЕ
Пошуки Бога, прагнення
зрозуміти Бога, Його ідею,
наміри й технологію їх здій
снення із раціональних по
зицій існували завжди в
умах найбільш інтелектуаль
но розвинутих людей з ана
літичним складом розуму,
вчених, дослідників. Тим
більше, що стартовою лінією
для них на дорозі пошуку
може бути цілком справед
ливе раціональне припу
щення: якщо обидва світи —
видимий і невидимий —
створені одним Творцем і
вони сполучні між собою, то
поперше, вони повинні ма
ти спільні універсальні си
стемні ознаки і підпорядку
вання одним засадам та за
конам функціонування; по
друге, між обидвома світа
ми хтось має постійно здій
снювати зв’язок, рух, кому
нікацію.
Причому,
цей
хтось, якщо оперувати су
часними знаннями, повинен
мати таку конструкцію, яка
дозволяє існувати й діяти в
обох світах та переходити з
одного світу в інший без сут
тєвих трансформацій.
Стосовно першого —
системних ознак і підпоряд
кованості одним засадам та
законам функціонування, то
такі універсальні поняття і
дефініції (тобто такі, що їм
підпорядковуються всі відо
мі на землі предмети, яви
ща, організми, конструкції,
суспільні утворення, їх існу
вання, функціонування і роз

“СЛОВО Просвіти” z ч. 53 (273), 29– 31 грудня 2004 р.
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питання: який світ більший — види
мий чи невидимий. Це запитання
пропонував школярам 4 класу і сивим
докторам наук — реакція у кожному
випадку була своєрідною і цікавою,
але відповідь завжди однакова. Яка? —
запитаєте. А ота, що Ви, шановний
Читачу, зараз даєте.
А щоб переконатися в тому, що
відповідь завжди одна, запитайте ін
ших зі свого оточення. Гарантую:
розмова буде цікавою, корисною та
приємною.
Але якщо світ невидимий наба
гато більший, то чому там не гоже бу
ти й того, у що нам важко повірити
тільки тому, що його немає у світі ви
димому?

МОЖЛИВІСТЬ
ДЛЯ КОЖНОГО
виток) існують. Це п’ять пра
вил системного підходу і ві
сім законів існування і роз
витку систем.
У рамках нашої ангель
ської теми я б звернув увагу
читачів на шостий і восьмий
закони розвитку систем у
сенсі можливого розвитку
людини.
Шостий (закон переходу
в надсистему): “Система,
котра вичерпала можливос
ті власного розвитку, далі
розвивається через вход
ження в надсистему як її
складова частина”.
Отже, подальший роз
виток конкретної людини в
надсистемі (після її перехо
ду в невидимий світ) можли
вий лише тоді, коли особа
вичерпала можливості
власного розвитку і вдос
коналення під час земного
життя, у світі видимому.
Восьмий закон (закон
удосконалення репольності
або — переваження поля
сил): “У процесі розвитку
будьяких систем відбува
ється відносне збільшення
кількості, ролі, впливу і про
порцій полів відповідної си
стеми порівняно з її речовин
ною складовою, яка розви
вається за рахунок зменшен
ня аж до повного зникнення”.

Генріх Альтшуллер від
крив, що весь світ складаєть
ся з реполей (речовина + по
ле сил — механічних, тепло
вих, акустичних, електрич
них, електромагнітних тощо).
Функціонування світу — це
взаємодія реполей. Нагрітий
камінець, кинутий на лід,
проникає в нього за рахунок
розтоплення льоду тепловим
полем, втрачаючи це поле і
переносячи його на воду.
Людина — реполь, що
складається з речовини (ті
ла) і поля певних “зарядів”
(душа, свідомість, інформа
ція), у певний момент також
втрачає своє поле, яке пе
реноситься в надсистему,
де вірогідне подальше вдо
сконалення системи. За
певних умов.
Тобто найбільш польова
частина людиниреполя, яка
після втрати речовини ви
явилася достатньо чистою і
сумісною із законом Божим,
що його Він подав людям, як
певну умову чистоти, (у
формі 10 заповідей), цілком
може бути включена до Бо
жого війська як ангел. Така
можливість надана кожній
людині. Ангели — це актив
но діючі, свідомі автономні
згустки поля без (або майже
без) присутності речовини.
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АНГЕЛИ — ЦЕ
Більшість перехожих на Майдані Незалежності відповіла на це запитання ствердно.
лад, падав так, що міг розби
тися зовсім, але в останній
момент хтось підставив дріт,
який пом’якшив падіння.

Андрій Павлюченко, “Дід
Мороз”:
— Якихось конкретних
стосунків з ангелами в мене не
було, але вірю в те, що вони іс
нують. Вважаю, що ангели ба
гато в чому уберегли мене від
неприємностей, подаючи пев
ні сигнали, застереження.

Іван Самусь, “інопланетя
нин”:
— Я вірю в ангелів, але
день ангела не святкую. Хто
вірить у Бога, той і в ангелів
вірить. Зараз не можу багато
пригадати, але щось таке в ме
не з ангелами було. Наприк

Ольга і Владик Ратушняки,
мама і син:
— День свого ангела свят
кую восени. Загалом, поклада
юся більше на себе, а не на ан
гелів. А от Владика його ангел
охоронець пильнує добре. Він
стільки разів уже падав, але від
бувся лише раз, — зубами. Явно
не без ангельської допомоги.

Андрій Андріїв з Тернополя:
— Мені важко зараз точно
пригадати факти ангельського
впливу, але я переконаний,
що ангели існують і вберегли
мене від багатьох неприєм

ВЕРСІЇ
Марія повірила ангелові
Господньому і через Духа
Святого було в ній зачато,
щоб народити Ісуса Христа
— Сина Божого.
Натомість Сара, дружина Авраа
ма, що була за 42 покоління перед чо
ловіком Марії — Йосипом, котрий є
прямим нащадком Авраама, не пові
рила Господові, який разом із двома
ангелами завітав до діброви Мамре
по дорозі на Содом. (…Бут. 18, 1—22).
Мабуть, у випадку Марії Непороч
ної не останню роль зіграла різниця у
вихованні, яка практично визначаєть
ся історичним нарощуванням досвіду і
знань (у тому числі релігійних), що
нагромадилися впродовж життя 42 по
колінь від Авраама до Йосипа, від ваві
лонського помішання мов у початках
Старого Заповіту аж до початку Ново
го Заповіту.
Від початку Нового Заповіту до
наших днів пройшло ще 60 поколінь.
Досвіду і знань людства додалося дос
татньо, щоб перелетіти на Місяць і по
мандрувати по його поверхні. Але цих
знань виявилося недостатньо, щоб
кожна людина повірила в факт існу
вання ангелів, хоча великою мірою є
від них залежною.
Згідно з дослідженнями Інституту
Геллапа, в існування ангелів вірить 72
% громадян США. Навіть у Франції,
де світські переконання атеїстичного
спрямування охоплюють значну час
тину суспільства, в ангелів вірить 57 %
громадян. У Польщі в особистого кри
латого охоронця вірять майже 60 %
опитаних Інститутом статистики като
лицької Церкви.
На тему ангелів організовуються
конґреси і дебати, публікуються фі
лософські трактати, різноманітною
інформацією про ангелів наповне
ний Інтернет, ангели виступають го
ловними героями художніх фільмів,
їх оспівують такі зірки як Боб Ділан,
Брюс Спрінгстін, Анні Леннокс і
наш Віктор Павлік.
Про тісні контакти зі своїм анге
ломохоронцем залишив розповіді
Папа Йоан XXIII. Перед важливими
розмовами він навіть звертався до
ангела тієї особи, з якою мав зустрі
тися. Авраам Лінкольн похвалявся
добрими стосунками з ангелами, так

ностей. Звичайно, я святкую
день свого ангела.

Ганна Миколаївна, родом зі
Львівщини:
— Я обов’язково святкую
іменини — день мого ангела.
Вірю, що ангел мене охоро
няє. Більше того, переконана,
що він мене застерігає саме
від поганих вчинків.

Анатолій Миронович, кия
нин:
— Я ношу в серці переко
нання про існування мого ан
гела і вдячність до нього. Я пе
режив інфаркт, лежав у лікар

ні, мав можливість відчути
Божу ласку і ангелів Його. Са
ме тоді переконався в тому,
що ангели, з Божої волі, під
тримали та вберегли мене.

Катя і Оля, ліцеїстки:
— Так, звісно, ми віримо в
ангелів. Я вважаю, що саме за
раз найбільше можна побачи
ти переконливі докази ангель
ської опіки в Україні. Ці склад
ні вибори, з таким страшним
спротивом правді неможливо
було виграти без ангельської,
без Божої допомоги.

Луїс Бевеніто, кореспон
дент іспанського телебачення:
— Так, звичайно, я вірю в

ангелів! Гадаю, що мій ангел
добре працював, щоб я опи
нився тут, в Україні й робив ре
портажі на Європу. Добре по
працювали також ангели для
тих українців, які виступали за
справедливість, за демократію.

Андрій Мельник, “помаран
чевий” охоронець наметового
містечка:
— Я вірю в ангелів, але
після всіх виборчих пережи
вань, незгод і чергувань, я так
зморився, що зараз хочу лише
спати. Або хоча б посидіти
мовчки… Свій день ангела я
святкую 13 січня.

Людмила Михайлівна, ки
янка:
— Так, зараз ми вже у все ві
римо. Навіть в ангелів. Тим біль
ше, що вони нам так виразно
допомогли. Може, хтось і не ві

само як і генерал Вільям Бут, заснов
ник Армії Спасіння. Сестра Фаусти
на Ковальська писала у своєму що
деннику, що, їдучи потягом, вона з
вікна вагона бачила ангелів, що
кружляли над вежами і дахами хра
мів.
Віктор Ющенко, не вдаючись у
подробиці, не раз чітко заявляв, що
після отруєння він залишився живий
з волі Божої винятково тому, що його
ангелиохоронці не спали.
Філософирелігієзнавці атеїс
тичного спрямування стверджують,
що головною причиною популяр
ності крилатих посланців Неба є їх
нейтральність, як елемент, який по
єднує різні культури.
У кожному разі ангели супровод

жують людство і знаходять відобра
ження у кращих творах мистецтва
впродовж тисячоліть й присутні у
всіх релігіях світу — як у політеїстич
них, анімістичних, дуалістичних, так
і в монотеїстичних.
Ангели з’являються не лише в
християнстві, іудаїзмі та ісламі, але
також в індуїзмі, буддизмі, зороас
тризмі та шаманських віруваннях.
Ігнорування ангелів і скептичне
до них ставлення почалося лише в
епоху просвітництва особливо на те
ренах Західної Європи. Тоді людину
почали трактувати як повністю або
винятково матеріальну істоту. Фран
цузький філософ Жюльєн Оффре де
ла Метр писав, що зберігає залишки
шанобливого ставлення до людей ли
ше тому, що вважає їх машинами. Ін
ший провідник просвітництва Сірано
де Бержерак доводив, що, порівняно з
людьми, тварини є вищими істотами,
позаяк, пересуваючись на чотирьох
лапах, із головою зверненою до землі,
із більшою увагою і повагою відно
сяться до реальних конкретних дарів
природи, якими користуються. Нато
мість люди, крокуючи на двох ногах,
задивляються у порожнє небо, втіша
ючись ілюзіями про те, що в ньому

мешкають живі істоти.
Через сто років по тому поет Рай
нер Марія Рільке зазначив, що люди
на, яка не вірить в існування духово
го світу (світу духів), подібна до пін
гвіна — птаха, який втратив здатність
літати. На думку Рільке, кожну лю
дину створено до піднебесного ши
ряння, а допомогою у цих польотах
має служити ангел.
Сучасний образ ангела дещо від
різняється від уявлень із минулих ти
сячоліть. Сьогоднішній ангел — це
нерідко добродушний сангвінік із ті
лом і одягом звичайної людини, ча
сом із цілком земними слабкостями,
якого намагається спокусити ворог
Бога. У деяких американських філь
мах ангели виконують функції кри
латих терапевтів, котрі проводять
персональний тренінг із особами, які
мають проблеми екзистенції. Джон
Траволта, котрий грає ангела у фільмі
“Мічел”, полюбляє танцювати та
об’їдатися тістечками, а його прин
ципами є підпорядкування пристрас
тям і задоволення бажань.
Згідно з теорією Карла Густава
Юнга, ангели — це архетипи, укорі
нені в нашій підсвідомості. Посила
ються на Сократа, який начебто ска

зав: “Від хлоп’ячих років — у мені
якийсь голос. І коли б він не з’явив
ся, завжди мені щось відраджує, як
що беруся щось зробити самотуж
ки”. Двадцять п’ять століть по тому
Юнг написав: “У кожному з нас си
дить хтось, кого ми не знаємо: звер
тається до нас уві сні й повідомляє,
що бачить нас інакше, ніж ми — са
мих себе. Коли ми опинимось у важ
кій ситуації, той незнайомий може
нам дати світло, яке дозволяє нам
змінити напрямок і вийти з важкої
ситуації”.
Апулей у трактаті “Про Бога
Сократа” доводив, що йдеться про
ангелаохоронця, котрий є “приват
ним опікуном й індивідуальним про
відником, спостерігачем того, що
відбувається всередині особи, храни
телем її добробуту, тим, хто цю особу
знає до глибин її підсвідомості, нас
кільки це є можливим, є уважним і
постійним супутником, індивідуаль
ним суддею і свідком, тим, котрий
засуджує зло і вихваляє добро”.
Фанатичні послідовники Юнга
стверджували пізніше, що в ангелів
вірять лише малі діти і дуже старі лю
ди, а особливо — бідні й не досить
освічені, тобто такі, які мріють про

рить у це, але нам завжди допо
магають у важку хвилину анге
ли. Якщо ми просимо їх про це.

Оксана Романенко:
— Святкую день свого ан
гела, аякже! Я не знаю, чи саме
ангелохоронець, чи Господь,
але цілком певно Вища сила
нас оберігає. Тобто наше життя
тече не саме по собі, а за допо
могою сил небесних.

Павло Саната, школяр:
— В ангелів я, звичайно,
вірю. Як кожна нормальна
людина, маю внутрішнє від
чуття присутності добрих ду
хів, які піклуються про мою
безпеку й успіхи.
z

Фото Ганни ОБОРСЬКОЇ

підтримку з небес.
Це твердження заперечується ре
зультатами досліджень американ
ського Scripps Howard News Servise, з
яких видно, що в ангелів вірять 80 %
осіб із вищою освітою і 64 % осіб, які
заробляють понад 80 тисяч доларів на
рік, тобто представники вищого про
шарку так званого середнього класу.
Емма Хілткот із Бірмінгемського
університету на підставі численних
досліджень встановила, що з опита
ної групи людей, котрі стверджують,
що мали можливість спостерігати,
відчувати або мати інші контакти з
ангелами, 26 % бачили постать із
крилами, 21 % бачили людську пос
тать, яка “розчинилася” в повітрі, 15 %
відчули особливу силу, міць, потуж
ний вплив, який випромінювала осо
ба, 11 % бачили постать в яскравобі
лому променистому вбранні, 7 % від
чували особливий надзвичайно при
ємний запах, 6 % бачили постать, яка
була напівпрозора і випромінювала
світіння, 6 % чули особливий про
никливий голос, 4 % пережили від
чуття, що хтось обіймає їх крилами,
ще 4 % описали різні інші відчуття і
враження.
Пані Емма дійшла також виснов
ку, що в групі тих, кому ангели з’яв
ляються найчастіше, знаходяться
особи віком 36—55 років, тобто люди
найбільш свідомого, суспільно про
дуктивного та інтелектуально доско
налого віку.

Бог створив homo sapiens’a —
людину мислячу — вільною на
мудрість і на глупоту. Якщо вже
ми мудро обрали “Слово Просві
ти”, бажаю нам усім тверезо
мислити, впевнено крокувати
дорогою правди, пам’ятати про
Божу волю і нічого не боятися.
z

Євген ҐОЛИБАРД

ч. 53 (273), 29—31 грудня 2004 р. z “СЛОВО Просвіти”
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Поетичний автограф
* * *
Вже вітри синьоокі
Вже часник пробив грядку
Лисий сталінський сокіл
Люто робить зарядку

ЯРМАРОК В ТОВСТОМУ
Політики стали
У виграшну позу
Такі принципали
Стоять без наркозу

Знов весна конфліктує
Зі старим поколінням
А з молодшим фліртує
Аж до посиніння

Під цим зодіаком
Не звестись ніяк
І я стою раком
Ракнеборак

Україна в час песій
Незалежна і гола
Без зарплат і без пенсій
І без Чорновола

УрбанаШампень,
18.06.2003

Сирота сиротою
Із комуни в буржуї
Весняною сльозою
Суверенно бомжує
Квітень 1999

А я вже старійший за Первомайського,
А який же він був для мене старий!..
Не скуштував і я смаку яблука райського,
Смак яблука теж мені був терпкий.

Голова Флорентійського відділення
Спілки художників Італії
Мікельанджело Буанаротті
Виключив Леонардо да Вінчі
За несплату внесків зі Спілки
Найбільше був задоволений
Член ревізійної Комісії
Рафаель де Санті:
— Обидва нездари!..

На лиці його зморшки були павутинням,
Не тисяча тисяч, а тьменні тьми.
Труждався він тяжко. Дружив з нетерпінням.
Навергав він чорно грубезні томи.
Найбільш не любив він мене за Малишка,
За те, що з Малишком я краплю дружив.

НЕ КРАДИ!
Одне золоте крило (позолочене,
дерев’яне!)
Викрав мені Параджанов
З реквізиту на кіностудії,
Бо знав з моїх віршів
Лише “Крила” та “Соняшник”…
Безкрилого янгола дерев’яного
Роботи Пінзеля з Бучачі
Алла Горська та Панас Заливаха
Трохи згодом доправили —
На день янгола, безперечно…
До сих пір неспроможний
Доточити крила до янгола:
Крила у мене не ангельські,
А янгол у мене безкрилий…
Конча Озерна,
3.08.2003
КОНЧЕНИЙ ІДІОТ
Бабуся дідуся розхвалює
Де тільки може,
Де треба і де не треба:
Дідусь наш, дідусь!
П’ятилітній Іванчик,
Золотий наш комп’ютер,
Зауважує іронічно:
— А я думав, бабусю,
Що він кончений ідіот!
Бабуся руками розводить,
Дідусь ствердно киває:
— Кончений, бо із Кончі.
А що ідіот, трохи є від поета,
А трохи від депутата,
Може, і вийде кончений…
Конча Озерна,
12.11.2003
УКРАЇНСЬКА ПОЗИЦІЯ

Баби на буряках
Наставили гармати
В дитячих роках
Серед них моя мати

Дні мої зненавидні.
І куди я забрів?!
Злидарюю у злиднів.
Чи здурів?
— Купуєш голоси?
— А не встидно?
— Встидно…
— Воно й видно.
А я сорок три роки в медицині роблю.
На хліб собі не зароблю.
Бач, от старцюю — продаю цигарки.
Продала б своє тіло — не ті роки.
А дочка у Стамбулі юні літа продає.
А ти пройда — чи совість у пройди є?!
Чого ти плачеш зі мною?
Обійди стороною…
ЛЕОНІД СОЛОМОНОВИЧ

НЕЗДАРИ

Серед поля серед городу
Стоїмо раком
Вічна поза мого народу
Солярним знаком

Із Лоркою на що ти тратиш свій запал
Ти Моцартом в нас був. Не був куйоном
Режим поволі трутки підсипав

колаж відповідний, бо юний.
(Всі ви, письменники, сволочі —
на похорон лиш приїхали
Шкловський і Сімонов!)

Тепер молодиці
Штурмують Європу
Гуртом і поодинці
Шляхом сексостопу

«ВIЧНА ВКРАЇНСЬКА РОБОТА»
* * *
Народ був таки народ,
А не чортові в рот…
Були на Дніпрі пороги,
Були у народу роги.
Кого лякає порогом,
До неба підкине рогом.
Пороги ті геть залили
І роги народу втопили.
Народ став безрогий, шутий.
Хто хоче, може узути.
Немає відпорності, лютості.
Звалашили яйця в людності.
Бугай ремигає волом.
А вайло і буде вайлом…
4.05.2004,
Центральна клінічна лікарня
* * *
“Коли мої батьки одружувались — Померла
Ліля Брік. Вона, мабуть, одягла Свою най
ліпшу сукню (якусь паризьку)…”
Олена Гусейнова. —
“Сучасність”,
6—2004, ст. 7
Юна Оленочко!
Коли помирала Ліля Брік,
у неї був роман з Параджановим —
вона вирвала його з буцегарні
через Ельзу і Арагона…
Він на смерть її одягнув
в полотняну і часом вибілену,
у довгу гуцульську сорочку
(Пам’ятаєш, я зберіг її
з “Тіней забутих предків”).
Він обклав її всю трояндами —
купив тисячу чи п’ятсот,
не трояндами — пуп’янками троянд.
До мармуру смерті

То з Гейне перекладів кинув мені з надлишка,
А потім забрав — я тим не дорожив!
Старим він був мудрим. Комсомольську
зажерливість
Забув. Одцурався того ремесла.
Любив я його за талант, за пекельну
жилавість,
За неприборканість, що в ньому гула.
Мені до смаку були його точні новели.
“Катерина і її дім” — він традиції рвав.
Не вміють молоти тепер мукомели,
Мелють з половою, а він петлював.

Прийду довчитись. Бо навчався мало
Та все ж твоїм ударом часом б’ю
А скільки нині в тебе друзів стало
Не можу дотовпитись на краю…
НАШІ СЕЛА
Мельничуку В. Г.
Кому сниться Човновиця,
А кому — Теліжинці.
Я читаю Самовидця —
Всюди біди, біженці,
В Човновицю пруть теліги,
А човни — в Теліжинці,
Пруть сармати, печеніги,
Крячуть торі, виють віги,
А тевтонські злі набіги,
А китайці — теж суціги,
Смерті теж лихі женці.
Човновиця знов вдовиця
І в Плачах Теліжинці…
Не здамось! Ні москалюгам,
Ні ляхам — лихим хапугам,
Ані вибраним народам,
Найзапеклішим забродам,
Там, де Роська і де Рось,
Не здались і не здамось —
Драч здере крупу із мук,
Муку змеле Мельничук!..
В ЧАСИ БАХА І СКАРЛАТТІ
Вероніці Маковій
Середній клас в перукарні слухає клавесин
І черги своєї чекає грає як сукин син
Товпляться всі до майстра добре він завиває
А дурному простолюду сучка хай завиває
Краще Бах ачи Гендель а може таки
Скарлатті
Дами і дамські угодники музику слухати раді
Це вам не футбол з телевізора
чи всяка майбутня бридня
Клавесини стоять в перукарнях
виховують їх щодня
По струнах гусяче пір’ячко ніжно так до душі
Як взявся уже обіймати то сучий сину души
Дами виходять завиті в любові несамовиті
Кавалери за ними полюють кігтями сойку
на вітті
Клавесини у перукарнях органи гудуть
у соборах
Хори які розгойдані Хори у хмарах на хорах
Старовинний світ хорохориться і не подає
виду
Що він порадить нашому світові — інваліду
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Він прозирав глибинні мої аннали.
Іронізував з автокефального Спаса, йдучи.
Він знав — мене теж вони зачинали,
Петлюрівці з куркульками на печі…
Стоїть в павутинні і все мене манить
В проломі розчахнутих навстіж дверей.
Облогом стоять за ним вірші й романи, —
Української літератури великий єврей…
УДАР МИКОЛИ ЛУКАША
Кия більярдного ти чіпко брав у руку
Мов велетенську ручку так тримав
І бив прицільно в лузу як в розпуку
Бив переможно пальцями трьома
Дворукі піднімали вгору руки
Аплодували за хльосткий удар
І ти собі плескав тепер дворукий
Рука ж поранена. То ж не більярд — кошмар.
О ДонКіхоте кролевецький! Де ти нині
Наш доміношнику спілчанський бомже наш
Бомжує півкраїни на Вкраїні
Тепер ти був би звичний наш типаж
На тому світі що п’єте з Віййоном

* * *
Вічна вкраїнська робота —
Нумо, не збийтесь з ноги!
Стали за ротою рота:
Шибздики косять сніги.
Стали полки за полками,
Сніг той скиртують в стоги.
Скирти зростають з віками.
Нумо, не збийтесь з ноги!
Армії шибздиків косять.
Фронтом стоїть вереда.
Як зародило в покосах —
Зрада, облуда, біда!
Хто там стоїть охоронцем?
Де ж та весна молода?
Але вже сонце, вже сонце
З юним мечем вигляда.
Трудяться в празник і в будень —
Вічні вкраїнські труда!
Що з того буде, що буде?
Буде велика вода…
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