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Без мови немає нації!
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С-1

Через хвищі 

століть вела нас 

із Трипілля через 

потолочені й мін-

ні поля провідна 

Звізда. Та ба, про-

відники, як це ве-

деться, у мряці ча-

су збивалися з пу-

ті, плутаючи Звіз-

ду з півмісяцем та 

шестикутними і 

п’ятикутними зір-

ками… Але ми пройшли і прийшли. Як ті троє 

царів — прийшли до священних ясел. До своїх. 

І нехай тут ще вертепний безлад і авгієві стай-

ні, але з нами три заповідані дари — золото ві-

ри, ладан надії і миро любови. 

Нехай ми окраїна вільного світу, нехай ми 

убога провінція, та хіба Вифлеєм не був тим 

же! І звідти, з хліва — пробилося Світло на весь 

світ.

Чекаймо добрих вістей не від нового року, 

не від нового Трампа і нового Приватбанку. Че-

каймо їх від себе. Шануймо себе, цінуймо себе, 

дивуймо себе і світ.

З Новоліттям, свята провінціє — Золота зем-

ле степовиків і Срібна земле горян!

З повноліттям, Україно, мирована миром 

перемоги!

Мирослав ДОЧИНЕЦЬ: 

«Це не просто наш Новий 

рік. Це наше Новоліття» Дмитро 

ПАВЛИЧКО

Коляда
Халупа жебрака чи хата багачева — 
Я надворі стояв плечима до вікна, 
Дивився в небеса, в понадкарпатські мрева, 
Колядував, тремтів, як гілка різдвянá. 

А Бог рожденний той — дитя на в’язці сіна — 
Сподобався мені, як синові землі.
І я спитав Його: “Чи буде Україна,
Чи згине, бо ж ідуть зі Сходу москалі!”

А Бог мовчав. Царі йому поклали в ноги
Дари і відійшли. А я, малий пастух, 
Повісив місяцю батіг на злотні роги — 
І кинувся в життя, в світил наземний рух.

Шукав я Господа, людина безгомінна, 
Та з батьківщиною розп’ятою, як Він. 
“О, якщо  Слово — Бог, скажи: чи Україна
Загине вдарена, чи загуде, як дзвін?”

А Бог мовчить. Мені не довіряє Слова
Неподоланного, страшного. Не збагну, 
Чому приховує Творець і моя мова  
Колядки рідної звитяжну таїну? 

Я не стаю тепер в колядці на коліна,
Не в небеса дивлюсь, а в хат і душ нутро. 
Там люди, не раби, там Бог, там Україна, 
Там Дон скривавлений, там зброєний Дніпро. 

     01.01.2017

Коляда йде! Коляда йде!
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2“Громадянин захищає життєвий простір 
та інтереси нації як свої власні”. Інформаційний простір

Володимир ФЕРЕНЦ

Цей Закон не потрібно ухва-

лювати Верховною Радою Укра-

їни, бо він є законом звичаєвого 

права. Мета створення цього За-

кону — пропозиція українському 

суспільству простих правил спів-

життя, добровільне виконан-

ня яких не вимагає особливих 

обмежень особистої поведінки 

особи, але має наслідком спіль-

ний та особистий добробут, сво-

боду і захищеність. Співгромадя-

нам пропонується цілеспрямо-

вано, розумно і добровільно дба-

ти про особисту поведінку в по-

всякденному житті, бо тільки в 

такий спосіб народ змінює своє 

життя на добро. Інакше це нази-

вається повнотою народної вла-

ди, яка декларується Конститу-

цією України, але послідовно ре-

алізується лише самим народом 

— без революцій і соціальних 

потрясінь. Законом встановлено 

основні правила життя Нації, які 

не є вичерпними та незмінни-

ми, але на момент створення За-

кону є результатом розсудливо-

го аналізу можливостей і трудно-

щів суспільства з позиції інтере-

сів особи-громадянина, здатного 

розуміти життя нації як складо-

вої частини людства. На момент 

ухвалення цього Закону світ по-

вертається від стандарту відкри-

того суспільства до опори на на-

ціональну ідентичність і власні 

сили національної держави. То-

му завданням нації є плекання 

ідентичності та власної життє-

вої сили, виграшне пристосуван-

ня правил життя нації до поступу 

всього людства. 

Чим більша біда спіткає на-

цію, тим ретельніше кожен її 

представник повинен намагатися 

жити за єдиними правилами, бо 

розхристаність суспільства торує 

дорогу в бідність, деградацію і за-

вершується втратою свободи. То-

му успішне долання розладу спів-

життя і будь-яких загроз зі сві-

ту нація починає із пробудження 

сили в собі шляхом зміни правил 

поведінки громадян, правил бут-

тя нації. 

Зважаючи на те, що не всі гро-

мадяни і мешканці України при-

ймуть ці правила буття нації, цей 

Закон впроваджується не шля-

хом дискусії чи переконання не-

згодних, а добровільним ухвален-

ням правил життя нації відпові-

дальною і переконаною більшіс-

тю особистостей. Переконувати 

решту суспільства прийняти пра-

вила буття нації будуть результа-

ти вибору більшості — благо та 

захищеність усього суспільства. 

Відповідно, основу нації фактич-

но складає відповідальна біль-

шість суспільства, яка усвідомле-

но прийме єдиний успішний по-

рядок співжиття і покладе його в 

основу особистої життєвої пове-

дінки. 

Правила буття 
української Нації

Правило 1. Дбаючи про ро-

дину, рідне етнічне середови-

ще й особисту мовну, культурну 

і духовну самобутність, на лю-

дях завжди поводься як грома-

дянин.

Правило 2. Громадянин за-

вжди українськомовний у сто-

сунках з іншими громадянами, 

а також з іноземцями, які розу-

міють державну мову або мають 

можливість перекладу. Громадя-

нин має твердий обов’язок дома-

гатися аналогічної поведінки від 

інших громадян. 

Правило 3. Успішна держава 

Україна будується на основі мов-

них, культурних і духовних вар-

тостей і способі господарювання 

більшості населення — етнічних 

українців. Інші способи будувати 

державу не відповідають іспиту 

єдності і сили у стосунках зі сві-

том. Скласти цей іспит нація му-

сить заради якнайкращого вико-

нання національною державою 

функцій захисту інтересів і ство-

рення умов для добробуту та сво-

боди громадян. 

Правило 4. Дбаючи про осо-

бистий успіх, громадянин відпо-

відально виконує обов’язок оби-

рати і підтримувати в усіх струк-

турах державної влади сумлін-

них особистостей, які у приват-

ному і публічному житті неухиль-

но дотримуються всіх правил бут-

тя Нації.

Правило 5. Заради особисто-

го добробуту і свобод громадя-

нин підтримує всілякий уряд та 

владу, які дбають передовсім про 

виховання доброго громадяни-

на, ощадність державних витрат, 

не позичають грошей у світі, за-

хищають непохитне пріоритетне 

право громадян на працю та ді-

лову ініціативу винятково для ко-

ристі нації та особи, заохочують 

торгівлю зі світом лише за умови 

якнайкращого задоволення по-

треб та інтересів нації.

Правило 6. Прагнучи жити 

розсудливо і непідвладно чужій 

волі, громадянин підтримує всі-

лякий уряд і владу, які дбають про 

національні публічні засоби ін-

формування та рекламування, ві-

дображали, просвітлювали і роз-

важали життя нації мовою держа-

ви, дотримуються цього Закону.

Правило 7. Бажаючи свобо-

ди життя і добробуту сьогодні та 

в майбутньому, громадянин усіма 

силами домагається доброї освіти 

молоді державною мовою, здат-

ної виховувати і навчати правил 

успішного життя нації невідділь-

но від обов’язку громадянина.

Правило 8. Ради духовного і 

фізичного здоров’я та довголіт-

тя громадянин довіряє передов-

сім національним способам оздо-

ровлення та лікуванню в лічни-

цях, контрольованих національ-

ною державою. 

Правило 9. Всіма силами, дум-

кою і дією, навіть жертвою життя 

чи здоров’я громадянин захищає 

життєвий простір та інтереси на-

ції як свої власні від зазіхання чи 

збройного нападу зі світу.

Правило 10. Громадянин має 

знати сучасну мету буття Нації, 

передавати це знання у розвитку 

власним потомкам, бажаючи со-

бі щасливої старості літ та успіш-

ності наступному поколінню гро-

мадян.

Закон 
про українську націю
Слово до українського суспільства

Шановні колеги та всі, 
кому болить, що буде зі 
шкільною літературною 
освітою у майбутньому!

Останні місяці 2016 року ми 
присвятили боротьбі за збережен-
ня в шкільних навчальних планах 
самостійних дисциплін “україн-
ська мова”, “українська літера-
тура”, “зарубіжна література”. За 
цей час було зроблено багато: на-
самперед підготовлено відповідне 
звернення до міністра освіти і на-
уки України пані Л. Гриневич, яке 
на сьогодні набрало 2083 (!!!!) під-
писи; проведено Всеукраїнський 
круглий стіл “Шкільна літератур-
на освіта: вчора, сьогодні, завтра”, 
що зібрав науковців і вчителів з 
різних регіонів України і на якому 
була прийнята абсолютно одно-
значна резолюція про неприпус-
тимість інтеграції (“злиття”) цих 
шкільних дисциплін; зібрано ін-
дивідуальні звернення, резолюції 
конференцій, витяги із засідань 
кафедр, факультетів, інститутів з 
вимогою зберегти найкращі здо-
бутки вітчизняної мовно-літера-
турної освіти, зокрема існування в 
системі шкільної освіти двох стра-
тегічно важливих курсів україн-
ської і зарубіжної літератур; вида-
но кілька статей, проведено низку 
інтерв’ю у мас-медіа з приводу ідеї 
інтеграції; підготовлені звернен-
ня до народних депутатів Украї-
ни, які зробили депутатські запи-
ти щодо зазначеної проблеми. 

Чи знає влада, керівництво 
МОН про ці наші дії? Безумовно, що 
“так”. Усі документи були надіслані 
й зареєстровані в МОН України. 

Водночас, незважаючи на 
це, 23 грудня 2016 року, безпо-
середньо напередодні новоріч-
но-різдвяних канікул, на сай-
ті МОН України для громадсько-
го обговорення був оприлюдне-
ний Проект Типового навчально-

го плану для 10—11 класів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, у 
якому ідея інтеграції української 
і зарубіжної літератур знайшла 
своє втілення у навчальному 
предметі “Література (українська 
і зарубіжна)” (див. посилання: 
http://mon.gov.ua/citizens/zv %E2 
%80 %99yazki-z-gromadskistyu/
konsultacziyi-z-gromadskistyu/
gromadske-obgovorennya-2016.
html). До 30 січня 2017 року на 
електронну пошту: n_beskova@
mon.gov.ua або zasekina@ukr.net 
можна надіслати пропозиції 
щодо цих навчальних планів.

Звичайно, усім фахівцям і 
просто небайдужим у зазначе-
ний термін потрібно вислови-
ти своє бачення цього важли-
вого нормативного документа, 
але сподіватися, що керівни-
цтво МОН відмовиться від ідеї 
інтеграції двох літератур, яку 
воно так наполегливо просуває, 
навряд чи доводиться, оскільки 
жодної аргументованої відпові-
ді, бажання обговорити пробле-
му в широкому колі прихиль-
ників і опонентів такої інтегра-
ції за цей період у керівництва 
МОН так і не було виявлено. 

Тому виникає природне за-
питання: а що ж робити? Думаю, 
що опоненти інтегрованого кур-
су “Література” (українська і за-
рубіжна)” мають свою позицію 
відстоювати до кінця. Хіба сьо-
годні, коли наші воїни ціною 
власного життя і здоров’я вибо-
рюють право нашої країни на 
справжню НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, ми 
можемо “здати” свою боротьбу 
за демократичні цінності, адже 
бути почутими, брати безпосе-
редню участь у реформах краї-
ни, а не чекати, що тобі насаджу-
ють “зверху”, — це боротьба вже 
не просто за окремі курси укра-
їнської і зарубіжної літератури, 
це боротьба проти свавілля влади, 

проти авторитаризму і приниження 
іншої, альтернативної думки. 

І ми не можемо полишити 
цю боротьбу. Просто не маємо 
на це морального права. 

Але сьогодні, поки науков-
ці і надалі писатимуть статті, 
пости, звернення до всіх, хто 
здатний якось вплинути на ви-
рішення цієї проблеми, настав 
час діяти безпосередньо тим, 
хто буде реалізовувати ці но-
ві навчальні плані — вчителям 
української і зарубіжної літе-
ратур. З метою розповсюджен-
ня інформації про небезпеку 
зникнення у навчальних планах 
окремих курсів української і за-
рубіжної літератур пропоную 
звернутися до батьків учнів, 
особливо до тих, які мають “ви-
хід” на мас-медіа, зокрема теле-
бачення. Також серед ефектив-
них засобів протесту будь-якого 
демократичного суспільства є 
ті, які можуть привернути ува-
гу широкого кола громадськос-
ті. Наприклад, це може бути мі-
тинг під стінами МОН і облас-
ними відділами освіти, попе-
реджувальні акції. Вирішувати, 
звичайно, самим учителям… 

Але зрозуміло й те, що якщо 
ми все-таки хочемо, щоб моло-
ді українці залишалися “homo 
legens” (людина, що читає), на-
далі чекати і мовчати уже вкрай 
небезпечно. 

З побажаннями виявити 
свою професійну і громадян-
ську позицію і з вірою, що ДО-
БРО і СВІТЛО, яке несе в собі 
ЛІТЕРАТУРА, обов’язково пе-
реможе, 

Олена ІСАЄВА, 
доктор пед. н., проф., зав. 

кафедри методики викладан-
ня світової літератури НПУ ім. 

М.П. Драгоманова 
26 грудня 2016 року

Відкритий лист до учителів української і зарубіжної 
літератур, колег-науковців та всіх небайдужих!

28 грудня до Луганської об-
ласної бібліотеки імені О. М. 
Горького завітав справжній куль-
турний “десант”: письменник 
Сергій Жадан, режисер київської 
агенції “Арт-поле” Ольга Михай-
люк і музикант харківського рок-
гурту “Папа Карло” Василь Ряб-
ко. Гості привезли бібліотеці в 
подарунок багато книжних но-
винок від різних українських ви-
давництв. Сергій Жадан пораду-
вав читачів новими поезіями зі 
збірки “Тамплієри” та предста-
вив арт-бук “Пливи, рибо, пли-
ви”. Окрім того, “десант” привіз 
із собою новий проект “Розділо-
ві”, у якому поезія Сергія Жадана 
виконується в супроводі музики 
та відеоарту, — що власне і пред-
ставили аудиторії. 

Окрім того, прочитали свої 
поезії учасники неформального 
літературного об’єднання бібліо-

теки “БУМ”, а містяни мали змо-
гу поспілкуватися з культурни-
ми діячами та отримати автограф. 
Усіх надихнула також і музична 
атмосфера: заспівали під гітару 
Василь Рябко та переможець ста-
робільського Дня вуличної музи-
ки Сергій Савощенко.

Протягом зустрічі обгово-
рювали також загальну картину 

культурного розвитку міста Ста-
робільськ, зокрема старобільську 
ініціативну команду CFS: Толока 
та Луганська обласна бібліотека 
поділилися своїми досягненнями 
та майбутніми ідеями щодо залу-
чення молоді до саморозвитку. 

Прес-центр ЛОУНБ
імені О. М. Горького

Культурний «десант» на чолі з Сергієм Жаданом відвідав 

Луганську обласну бібліотеку імені О. М. Горького

Успішно завершила 2016 рік 
Хмельницька міська “Просвіта”.

Рік той був особливим: про-
світяни відзначили 25-річчя На-
родного Дому, прийнявши за 
чверть століття більше 100 тисяч 
відвідувачів не тільки з України.

Всі заходи, як відзначила у 
своєму звіті на засіданні правлін-

ня голова Товариства Зоя Діденко, 
були спрямовані на утвердження 
національної ідеї та національно-
патріотичного виховання молоді.

Особливим подарунком для 
хмельницьких просвітян стала 
пропозиція начальника Головно-
го управління Національної полі-
ції у Хмельницькій області Мико-
ли Семенишина підписати Угоду 
про співпрацю. Проект Угоди бу-
ло обговорено на засіданні.

Одержав Народний Дім “Про-

світи” і подарунки, що збагатили 
його знамениту читальню.

Директор Державного архі-
ву Хмельницької області Воло-
димир Байдич подарував книж-
ки різної тематики, видрукувані в 
США та Канаді.

А відомий журналіст і краєзна-
вець Володимир Захар’єв подарував 
після презентації у Народнодомів-
ській світлиці свої власні видання.

Власкор.

Вісті з 

«Народного дому»
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“Яких ви хочете мати захисників України, 
якщо виховуєте дітей на російських 
мультфільмах і попсі?”Інформаційний простір

Галина ПАГУТЯК,
лауреат Національної премії ім. Т. Шев-
ченка

Дивним і пам’ятним виявився 1616 
рік для людства. Тоді остаточно за-
йшло сонце Ренесансу. Не всі це по-
мітили, як не помічають зараз справ-
ді важливих подій, які змінюватимуть 
світ упродовж наступних століть. У 
квітні помер Уїльям Шекспір, найза-
гадковіша постать літературного сві-
ту, словниковий запас його слів дося-
гав 20 тисяч — річ нечувана для того 
часу. Він чи не він написав усі ці пре-
красні сонети, поеми і п’єси — голо-
вна інтрига. Але для читачів важить 
одне: Шекспір зумів підняти людські 
образи до рівня символу і на тлі цієї 

розкоші всі інші письменники вигля-
дають біднішими.

У червні помер Мігель Сервантес. 
Тут усе зрозуміло. Він писав свого “Дон 
Кіхота” у борговій в’язниці, втративши 
на війні ногу, і вершину, на яку він сту-
пив, ніхто не зміг уже взяти. Його кни-
га — це заперечення практичності, лі-
нійного існування, власності і влади. Він 
разом зі своїм Лицарем із Ламанчі — за-
ступник усіх зневажених і скривджених. 
Він прийшов, щоб надати сенсу існуван-
ня кожній живій істоті.

А на Сильвестра, 31 грудня, у селі 
Боневичах коло Добромиля помер Ян 
Щасний Гербурт, який не видав жодного 
свого твору під власним іменем. Магнат, 
якому заважало його магнатство. Стат-
ків він позбувся, але статусу ні. Зубожілі 
есквайри, ідальго, шляхтичі мали право 
на творчість, вельможі — ні. Принаймні 
мусили писати під псевдонімом.

Що спільного між трьома померли-
ми? Вони були людьми Ренесансу, який 
уже відходив, цього пишного саду, де рос-
ли і цілющі плоди, і отруйні. Ми ніколи не 
зрозуміємо їхніх текстів так, як розуміли 
їх сучасники. Нам просто забракне знань. 
Ми не зможемо довідатись про їхні проро-

цтва, бо всі твори Шекспіра, Сервантеса і 
нашого земляка Гербурта — зашифровані. 
Вони написані так званою мовою птахів, 
ключі до якої вже втрачено. Автори цих 
текстів знали одне: не можна відкривати 
істину бозна-кому, бо невіглас її перекру-
тить несвідомо, а зловмисник — свідомо. 
Досі людство не може вирішити проблему 
— називати речі їхніми іменами чи вдава-
тись до маскування.

Ян Щасний мав змогу подорожува-
ти світом як дипломат. Він був у Лон-
доні тоді, коли там грали п’єси Шек-
спіра. Він міг зустрічатися з Френсісом 
Беконом, з яким у нього дуже багато 
спільного. У Празі його підхопив вихор 
окультизму. Він так само боявся стрі-
тися з Големом, і, безперечно, зустрі-
чався зі знаменитим Джоном Ді, фаво-
ритом імператора Рудольфа. Він бачив 
усе: Рим, Лейден, Москву, Константи-
нополь, де найперше цікавився книга-
ми, які врешті вивели його за межі сво-
го кола і зробили ізгоєм. Він брав участь 
у битвах, але не як простий солдат, а як 
лицар, бо хотів і це спробувати. Ідеї гу-
манізму врешті наштовхнулися на ре-
альність, від якої він не міг сховатися, 
як Шекспір чи Сервантес. Цілком мож-

ливо, що цього міцного чоловіка, якому 
мало через місяць виповнитись 50, при-
брали, бо він ставав небезпечним у сві-
ті політики.

1616 — щось у цій даті є моторош-
не. За нею починається провалля, на дні 
якого плач і крики болю, війни, голод, 
люті морози. Сімнадцяте століття було 
охоплене нечуваними морозами. Три-
дцятилітня війна, Хмельниччина, Руї-
на, загарбання Московщиною україн-
ських земель і поневолення українських 
душ. Ті, хто прийшов після людей Відро-
дження, вже не послуговувалися мовою 
птахів. Гірше: вони її спрофанували. Лі-
тература стала просто літературою. Зре-
штою, все минає, ніщо не вічне.

2017 рік прокричить голосом півня. 
Гайлярди, так називали себе знавці мо-
ви птахів, обрали своїм символом півня, 
птаха, який проганяє нічну темряву.

Річниця смерті Яна Щасного пройде 
непоміченою. Нас, його шанувальників, 
жменька. Завдяки нашим зусиллям і до-
бромильській громаді в селі Боневичах 
відрили цього року пам’ятний знак з де-
візом Гербурта — “Правда і праця”. Це те, 
що потрібно нам усім: ПРАВДА І ПРА-
ЦЯ. Те, що відділяє людину від тварини.

Спочивайте у мирі, Ясновельмож-
ний!

Січень 1, 2017

In memoriam:1616

Олексій КУРІННИЙ

Відсоток українськомовних пісень в 

Інтершоу склав 7—8 % або три пісні із со-
рока.

Попри неодноразові збурення громад-

ськості у новорічні ночі 2015 і 2016 років — 

провідні українські телеканали припусти-

лися старих помилок… чи ж навмисне ско-

їли провокацію мовної ворожнечі?!

Певним позитивом Новоріччя-2017 

стало хоч якесь дотримання законності на 

телебаченні. Масове обурення українофо-

бією “актора” з РФ Цапніка і послідовний 

суспільний вплив підштовхнули Нацраду 

й СБУ заборонити показ цього рашиста в 

інтерівському телешоу “Остайомся зіма-

вать” (про що сам Інтер нив телеглядачам 

упродовж свята). Рашист Цапнік, як вия-

вилось, планувався “цвяхом програми” — і 

без нього Інтервогник із шоу перетворився 

суто на нарізку пісень. Питання, чому про-

відний телеканал ставив саме на правопо-

рушника, лишається відкритим. 

Злободенніші питання виникли до пі-

сенної складової Інтерконцерту-17 і зокре-

ма до співвідношення мов та окремих спі-

ваків. Із близько 40 пісень, що пролунали із 

22.30 31 грудня до 1-ї години 1 січня, укра-

їнською співали лише “метри”: О. Понома-

рьов, ТІК, В. Павлік — усього ТРИ ПІС-

НІ, або 7—8 % ефіру (!). Більше пісень (4—

6 або 10—15 %) виконували англійською чи 

французькою мовами. Решта 80—85 % пі-

сень — російськомовні. Нагадаю, за дани-

ми опитувань 70 % потенційних телегляда-

чів вважають рідною українську мову і на-

віть серед мешканців Криму і Донбасу та-

ких значно більше, ніж 7—8 %. Тож цільо-

вою аудиторією Інтерконцерту за мовою є 

НЕ Україна і навіть не окуповані райони 

Криму-Донбасу, а хіба що сам Путін.

Запитання є і до добору співаків та їх-

нього репертуару. Зрозуміло, що не всі піс-

ні стосувалися зими, снігу й Нового року 

(як-от пісні Шер чи Земфіри, інші) — тож 

це не може слугувати аргументом. Особис-

тий успіх виконавця — також не є критері-

єм: Ані Лорак (2 місце на Євробаченні) ви-

конала дві пісні, Злата Огневич (3-тє міс-

це) — одну, Лобода (12-те місце) — аж три 

пісні, а от Гайтану (15-те місце) взагалі не 

запросили.

Викликає подив, що низку співаків бу-

ло заангажовано співати чужою їм росій-

ською мовою. Російською співали не лише 

колись питомо українськомовні Білик, бу-

ковинка Лорак і галичанин Козловський, 

а й українськомовна дочка Назарія Ярем-

чука, і навіть Наталя Бучинська! Причо-

му пісні, заради яких співаки пожертвува-

ли рідною мовою, аж ніяк не культові для 

українців: М. Яремчук співала пісню Алсу, 

Фактор О — “Зимнюю вишню”.

Склалось враження, що концерт Ін-

тера ілюструє історію русифікації укра-

їнців та її бажаний результат: від русифі-

кації “співаків 90-х” Білик і Лорак — че-

рез русифікацію молодших галичанина і 

буковинки Козловського і Яремчук — че-

рез показ зросійщених підлітків Real Kids 

— до путінських 86 % русскоязичних (не в 

АТО, так на сцені), із трьома давно відоми-
ми “статусними українцями” — задля го-

диться. Сучасних популярних виконавців 

на кшталт тієї ж ОНУКА — не було.

Інші телеканали — мимоволі чи ні — 

підтримали негарну тенденцію. Підтримані 

українством “Плюси” віддячили їм специ-

фічним “Кварталом”, СТБ і ICTV теж по-

казали російськомовні шоу, Тоніс — розка-

зував українцям про… Ободзінського. 

Українськомовна більшість глядачів 

уже вкотре опинилась у резервації, маю-

чи змогу переглядати лише “5-й” або ТРК 

“Київ” із трансляцією Софії, або ЗІК чи 

“Культуру” й інші телеканали, яких немає 

у стандартному переліку ТБ.

Дедалі брутальніше, а в чомусь — під-

креслене нехтування українською мовою й 

піснями в телеефірі є чинником, що дис-

кримінує глядачів провідних телеканалів 

за мовною ознакою, не вдовольняючи їх-

ніх культурних запитів, посилює напругу 

в суспільстві, а отже, — розколює суспіль-

ство та викликає ворожнечу. Лише запро-

вадження позитивного захисту української 

мови через квоти здатне врятувати україн-

ське суспільство від мовного розколу в но-

вому, 2017 році.

Фейсбук

Українську мову усунуто 
з новорічного ефіру! 

Як Інтер та інші телеканали самі довели потребу в українськомовних квотах. 

Сашко ЛІРНИК

Україна воює.
В Новий рік входимо з впевненістю 

в Перемозі.
Ми вистояли і вистоїмо. Всупереч 

агресорам. Помалу, із скрипом і втрата-
ми. Але тут головне — напрямок руху.

Як в анекдоті:
— До Таллінна далеко?
— Ні.
— То можна на вашого воза сісти? 

Підвезете?
— Сідай.
— Ми вже дві години їдемо, а до Тал-

лінна ще не доїхали! Я ж питав чи до Тал-
лінна далеко?

— Тепер далеко.
Кожен місяць, день, кожна година, 

прожита без “русского міра” віддаляє 
нас від окупації. Військової і духовної.

Причому духовна окупація страшні-
ша і підступніша. Саме вона породжує 
сепаратизм, колаборацію і ненависть до 
українців і України.

Проживши такий важкий рік, рік бо-
ротьби і війни, рік, у якому гинули наші 
воїни-захисники, сподівався, що щось 
змінилося на краще хоча б у тій сфе-
рі, яку найпотрібніше змінити. Йдеться 
найперше про телебачення, бо воно най-
більше впливає на свідомість народу і є 
найсильнішою зброєю в цій війні.

Перемикав телеканали весь вечір і 
всю новорічну ніч: стало гірше, ніж за 
бандюковича. Україна зникла з теле-
екрана зовсім.

Очевидно, що запущений новий про-
ект окупації, так звана “друга хвиля”. 
Проект з побудови неукраїнської Укра-
їни. Суцільні русскоязичні передачі і 
шоу, в яких українська мова звучить ли-
ше для означення якихось придурків чи 
ідіотів. Повитягали з нафталіну всіляких 
кацапських ідолів і решту лайна. Ніби не 
існує в природі такого явища як пере-
клад і дублювання!

Яких ви хочете мати захисників 
України, якщо виховуєте дітей на росій-
ських мультфільмах і попсі?

Окрема тема — “гумор”. Вас не ну-
дить від суцільної “кварталізації” укра-
їнського інформаційного простору? 

Спочатку ніби й нічого, а далі стає гид-
ко.

Невже немає українців в Україні, 
щоб поспіль транслювати цей непотріб? 
І день, і ніч?

У нас війна, ви не забули?
Де передачі про наших бійців? Де по-

здоровлення? Де репортажі про них?
Суцільний російський мотлох і пере-

співи російського мотлоху.
Не змогли захопити танками і града-

ми, то захоплюють через телевізор і га-
зети.

Ви бачили, скільки дебілів хапають 
зранку БЕЗКОШТОВНУ російськомов-
ну і російськодушну газету “Вєсті”? Ска-
жіть мені, чи буває щось безкоштовне? 
Правильно. І саме там.

У тисячі разів збільшився за рік пси-
хологічний тиск на українців: “Ми, рус-
скоязичниє житєлі, всє патріоти і защіт-
ніки Украіни! Какоє ви імєєтє право нам 
нав’язивать вашу сєльськую мову?! Ідітє 
в пєнь с вашей украінской Украіной! Нє 
за то ми виходілі на Майдан і гнілі в око-
пах, шоби ви, проклятиє нацикі, навязи-
валі нам ваш нєдоязик!” — це коротень-
кий синопсис (зміст) аргументації. При-
чому агресивної. Недарма корінь одна-
ковий — агресія. І тут у радісному екстазі 
сплітаються, хоч як печально, “русско-
язичні патріоти” і сепаратистські опол-
ченці Лугандону. Але це “сплетіння” яс-
но показує на нашу зброю захисту — 
українську мову і культуру.

І саме на неї і спрямоваий новий 
“удар русскіх богов”. Небезпечний тим, 
що повзучий і замаскований.

Я щойно повернувся із Чехії, Польщі і 
Австрії — там чомусь не транслюють рус-
скоязичного коміка всіх часів і народів, і 
не збиткуються із чехів, поляків і австрій-
ців, і не зображають їх унтерменшами.

Може, саме тому і немає там війни?
І не треба розказувати про те, що “не 

хочеш — не дивися, або перемкни на ін-
тернет”.

Я те не дивлюся. Але 90 % народу 
споживає те лайно. А ми все дивуємося 
і на невмирущий “совок” в Україні, і на 
сепаратистські антиукраїнські мітинги.

Фейсбук

У нас війна, ви не забули?!
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І Слово стало тілом, і оселилося 
між нами, і ми славу Його 

бачили — славу Єдинородного від 
Отця, благодаттю та істиною 

сповненого.
Ів. 1, 14

Христос рождається! 
Славімо Його!
Сьогодні наші серця сповне-

ні світлою різдвяною радістю. 
Предвічний Бог стає людиною, 
щоб людину навіки поєднати і 
примирити із Собою. Син Божий 
стає сином Діви з Назарета, усе-
могутній Бог робить себе неміч-
ною дитиною і дається носити на 
людських руках. Для нас, христи-
ян, це велике і незбагненне Таїн-
ство воплочення Сина Божого є 
ключем до пізнання природи Гос-
пода Бога, Його любові до люд-
ського роду та розуміння історії 
спасіння. Різдво Христове пока-
зує нам, ким є Бог і якими пови-
нні бути ми у ставленні до Нього 
та одне до одного.

Споглядаючи на споконвіч-
ного Бога, народженого в убого-
му вертепі, Церква співає: “З ло-
на Отчого зійшов Ти, Чоловіко-
любче, і несказанним смирен-
ням прийняв надприродне убозт-
во. Ти, Господи, зволив поселити-
ся у вертепі і, як дитина, годуєшся 
грудьми, бувши Творцем і Госпо-
дом. Тому приведені зорею мудре-
ці приносять Тобі дари, як Воло-
дареві створіння, а пастухи й анге-
ли дивуються і кличуть: Слава на 
висотах Богові, що йде, як люди-
на, на землю родитися” (Неділя 
перед Різдвом, хвалитні стихири).

Таїнство воплочення Си-
на Божого є ключем до пізнання 
природи Господа Бога, Його лю-
бові до людського роду та розу-
міння історії спасіння.

У народженні між нами сво-
го єдинородного Сина всесиль-
ний Творець усього видимого й 
невидимого відкриває нам прав-
ду про найважливіші та най-
глибші істини ставлення бать-
ків до власної дитини. Він пово-

диться зі своїм творін-
ням як люблячий Бать-
ко, який дбає, щоб Йо-
го дитина мала все, що 
потрібне їй для життя 
і для зросту до зрілос-
ті, на Його Образ і По-
добу. А в постаті Пре-
чистої Богородиці Він 
об’являє нам велич ма-
тері, яка ділиться влас-
ним тілом, щоб привес-
ти дитину на світ, і день 
та ніч у ніжності й від-
даності чуває над нею, 
обдаровуючи її найви-
щими силами своєї ду-
ші, своїм духовним сві-
том, сповненим благо-
даті Святого Духа.

Єдинородний Син Божий, 
“Бог істинний від Бога істино-
го”, виконуючи волю свого Отця, 
захотів зачатися і виношувати-
ся дев’ять місяців у материнсько-
му лоні та народитися у всій не-
мочі й слабкості людської приро-
ди, “вид раба прийнявши” (пор. 
Фил. 2, 7). Він не просто став лю-
диною, а взяв на себе всю люд-
ську вразливість і беззахисність 
і, ставши немовлям, особисто пе-
режив усі труднощі й небезпеки, 
пов’язані з людським буттям. У 
Христі Ісусі Бог назавжди взяв на 
себе повноту того, що звемо “бу-
ти Людиною” — усі виміри люд-
ського існування з усією його ве-
личчю, але водночас з усією його 
драматичністю.

Він не просто став людиною, 
а взяв на себе всю людську враз-
ливість і беззахисність і, ставши 
немовлям, особисто пережив усі 
труднощі й небезпеки, пов’язані 
з людським буттям.

На основі такого боголюд-
ського досвіду Всевишній знає 
про те, що мене болить, чому я 
плачу чи радію. Він знає кожно-
го з нас, тому що аж до кінця сві-
ту продовжує жити з людиною і 
в людині. Він продовжує страж-
дати в кожному людському тер-
пінні, радіє кожною нашою ра-
дістю, продовжує вмирати в кож-
ному смертному, продовжує бу-
ти переслідуваним і приниженим 
у кожній особі, яку сучасний світ 
відкидає і зневажає. Різдво — це 
народження Бога в мені, вопло-
чення Сина Божого в моїй життє-
вій історії, у моєму житті, хоч би 
яким нікчемним чи складним во-
но мені видавалося. Тож моє жит-
тя в будь-якому разі має сенс, бо 
те, що є моє особисте, навіки ста-
ло і Його особистим!

Сьогодні Христос-Господь на-
роджується в історії нашого наро-
ду і його святої Церкви “задля нас, 
людей, і нашого ради спасіння”. У 

цю історичну мить, яку 
ми соборно пережива-
ємо, Він “може спас-
ти повіки тих, які через 
Нього до Бога присту-
пають, бо Він завжди 
живий, щоб за них за-
ступатися”, як читає-
мо в Посланні до євре-
їв (7, 25). Але як колись 
у Вифлеємі Ісус потре-
бував Марії та Йосифа, 
щоб внесли Його у світ 
людини, так сьогодні 
Він потребує нас, хрис-
тиян третього тисячо-
ліття, аби ми своєю ві-
рою впровадили Йо-
го у наш світ, сучасну 
історію і культуру. На-

віть більше, мусимо ввести Хрис-
та, сьогодні рожденного задля на-
шого спасіння, в усі закутки осо-
бистого, сімейного і суспільного 
життя. Бог хоче туди ввійти і бу-
ти там особисто присутнім, однак 
поважає нашу волю і чекає на на-
шу відкритість до Нього.

Різдво — це народження Бога 
в мені, воплочення Сина Божого 
в моїй життєвій історії, у моєму 
житті, хоч би яким нікчемним чи 
складним воно мені видавалося.

Тож від нас залежить — впус-
тити Ісуса Христа до себе або за-
чинити перед Ним двері, як це 
було із заїздами у Вифлеємі. Де 
Бога приймають — усе оживає 
і відновлюється. Хто відкриває 
Йому своє серце, отримує надію, 
новий сенс власного існування 
сьогодні і в майбутньому. І навпа-
ки, де Його викидають чи не пус-
кають — усе завмирає, піддаєть-
ся тлінню, занепадові й корупції. 
Там людина перебуває під вла-

дою смерті, під впливом фальши-
вих божків, насильства й брехні 
та, врешті, втрачає сенс власно-
го життя, надію на завтра, бо все 
вмирає на її очах вже сьогодні.

Тому святкуймо Різдво Хрис-
тове, впускаючи Спасителя, що 
народжується, у все, що є нашим 
сокровенним. Огортаймо Йо-
го пелюшками нашого особисто-
го, сімейного та суспільного жит-
тя. Зігріваймо Його нашою жи-
вою вірою. Відважно прямуймо 
за Ним нашою надією, як мудре-
ці за різдвяною зорею. Хай наше 
сьогодення буде освітлене ніж-
ною любов’ю, яку виливає на нас 
Божественне Дитя.

В особистому житті бережімо 
себе від гріха та чинімо добро. Ста-
раймося, щоб наші думки та жит-
тєві рішення були сповнені Богом. 
Живімо так, щоб усі наші ближні 
побачили, що ми діти Божі, бо йде-
мо за Його Словом і Його Запові-
дями. У складних життєвих обста-
винах не забуваймо, що Господь 
Бог нас любить своєю безмежною 
любов’ю, яка більша за наші про-
махи і невдачі, сильніша за наші 
гріхи та провини. Наш Творець хо-
че, щоб ми повсякчас були здат-
ні цю Його любов вносити в життя 
інших — втілювали її в наших сто-
сунках і вчинках. Різдво Христове 
— це не тільки історична подія “у 
дні Ірода, царя юдейського” (Лк. 1, 
5). Різдво Христове — це духовна 
подія безнастанної Божої присут-
ності, яка втілюється в кожну мить 
і на кожному місці, яка здійсню-
ється для мене і в мені.

У нашому сімейному житті 
стараймося в усьому жити в любо-
ві й злагоді. Батьки, пам’ятайте, 
що найчастіше діти творять 
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Дорогі браття і сестри!
Христос народився! 
Славімо Його!

Знову ми святкуємо подію, 
яка сталася понад 2000 років то-
му, коли Син Божий з’єднався 
з людською природою. Апос-
тол Павло називає це “великою 
тайною благочестя: Бог явив-
ся у плоті” (1 Тим. 3: 16). Що 
це означає: “Бог явився”? Бог є 
дух, дух невидимий. Тому люди-
на не може бачити невидимого. 
А для того, щоб людина побачи-
ла Бога, Він став людиною, на-
родившись від Пресвятої Діви 
Марії і Святого Духа. Ми зна-
ємо, як народжується немовля 
від похоті чоловіка і жінки, а ось 
як народився Син Божий від Ді-
ви і Святого Духа — не розумі-
ємо. Тому апостол Павло і на-
зиває це народження великою 
тайною.

Для чого треба було Сину Бо-
жому стати людиною, тобто в од-
ній особі, в одній іпостасі Сина 
Божого з’єднати дві природи — 
божественну і людську? Для Бо-
га це було непотрібно, а для нас, 
людей, потрібно. Чому для нас 
потрібно? Тому що внаслідок грі-
хопадіння Адама і Єви, перших 
людей, ми стали рабами гріха і 
смерті.

Ніхто з нас не може визво-
литися від схильності до грі-
ха і смерті. Чи не так? Так! Тому 
Бог зі Своєї безмежної любові до 
Свого творіння принижує Себе, 
з’єднується з нашою людською 

природою і стає подібним у 
всьому до нас, крім гріха.

Син Божий як життя та 
істина, ставши людиною, 
відкрив нам тайну життя сві-
ту і людини. Через Нього ми 
знаємо про священний акт 
творіння світу волею всемо-
гутнього Бога; знаємо про 
те, що Божественний про-
мисл керує світом, народа-
ми і кожною людиною, що 
кожен із нас має безсмерт-
ну душу, що існує вічне жит-
тя, що основою життя є лю-
бов — бо Бог є любов, що всі 
люди рівні за природою, бо 
вони є творінням Божим і 
браттями між собою.

Втілившись, Син Бо-
жий не тільки показав нам 
путь життя, а подолав у на-
шій природі гріх. Яким чи-
ном? Взяв на Себе наші грі-
хи через відповідальність за 
них перед Богом. Взяти на 
Себе відповідальність — це 
означає понести за них покаран-
ня. І Він ці покарання поніс, з во-
лі Божої, але від грішних людей, 
які розп’яли Його на хресті. Син 

Божий, Господь наш Ісус Хрис-
тос, перетерпів страждання на 
хресті добровільно заради нашо-
го визволення від гріха. І помер 

теж добровільно. Помер 
заради того, щоб перемог-
ти воскресінням смерть у 
людській природі.

Тепер усі люди мають 
можливість через віру і по-
каяння очищатися від грі-
ха, жити праведно і успад-
ковувати Небесне Цар-
ство і вічне блаженне жит-
тя. Прийде час, коли в на-
ших тілах буде переможе-
на і смерть через загаль-
не воскресіння з мертвих. 
Усе це звершив для нас, 
людей, Син Божий через 
народження від Пресвятої 
Діви Марії. Не було б Різд-
ва Христового — не було б 
і спасіння від гріха і смер-
ті. Тому в різдвяних коляд-
ках ми співаємо: “Ой, ра-
дуйся, земле, Син Божий 
народився!”.

Україна святкує Різдво 
Христове у складних умо-
вах: на Донбасі йде війна, 

наші найкращі сини і дочки по-
мирають за волю України, люди 
страждають. Церква закликає ві-
рних до терпіння у стражданнях. 

Але сенс земного життя полягає 
не в терпінні, а у праведності й 
благочесті, в любові один до од-
ного і в любові до Бога. Правед-
ність — це властивість життя лю-
дини, коли вона співстраждає і 
співчуває знедоленим, і виконує 
покладені на неї обов’язки. Укра-
їна — миролюбива держава. З на-
ми правда, а там, де правда, — там 
Бог, а де Бог — там завжди пере-
мога. Тому ми віримо в нашу пе-
ремогу!

Дорогі браття і сестри! 
Пам’ятаймо, для чого народив-
ся Син Божий від Пресвятої Діви 
Марії у Вифлеємській печері. А 
я вітаю вас із цим великим хрис-
тиянським святом Різдва Хрис-
тового і з Новим Роком. Вітаю зі 
святом Президента України Пе-
тра Порошенка, Верховну Раду, 
Український уряд, наші Зброй-
ні сили, вірних і мужніх захис-
ників нашої Батьківщини, які не 
шкодують навіть свого власного 
життя. Вітаю всіх наших земля-
ків-українців, розсіяних по всьо-
му світу: в Америці і в Канаді, в 
Європі і в Австралії, які люблять 
свою Батьківщину і допомагають 
їй.

У ці радісні різдвяні дні по-
дякуймо нашому Спасителю, 
Господу нашому Ісусу Хрис-
ту, за всі Його благодіяння до 

Різдвяне послання Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета
Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, 
чесному чернецтву та всім вірним Української 
Православної Церкви Київського Патріархату

Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам 
та Митрополитам, боголюбивим єпископам, всечесному 
духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим 
братам і сестрам, в Україні та на поселеннях у світі сущим
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Славімо Його! 7 Христос народився!

нас, за радості і скорботи. Буде-
мо благати Його, щоб Він про-
стив усі наші гріхи, вільні і не-
вільні; щоб дарував Україні пе-
ремогу над агресором; благосло-
вив Українську державу і весь 
український народ у 2017 ро-
ці; дарував нам мир, злагоду, єд-
ність; щоб ми керувалися в жит-
ті любов’ю до Бога і ближніх, і 
до України; щоб ми ходили до-
рогами правди і не звертали на 

криві дороги. Нехай світлосяй-
не проміння Вифлеємської зір-
ки осяює наші душі і серця світ-
лом миру, любові і правди!

Христос народився! Славімо 
Його!

Філарет,
Патріарх Київський 
і всієї Руси-України

Різдво Христове,
2016 / 2017 р., м. Київ

образ Бога на основі вашої пове-
дінки, вашої любові одне до одно-
го, вашої самопожертви, щедрос-
ті й життєвої радості. Виховуй-
те їх до щирої молитви насампе-
ред власним прикладом. У всьо-
му пам’ятайте, що ваші діти дору-
чені вам самим Творцем і Небес-
ним Батьком, щоб ви їх зростили 
в любові до Нього і на Його сла-
ву. Саме в ці святочні дні творіть 
для своїх дітей прекрасні споми-
ни Різдвяних свят, щоб вони мо-
гли відчути радість християнсько-
го життя, яка дає можливість до-
лати всі труднощі й негаразди.

Він потребує нас, християн 
третього тисячоліття, аби ми сво-
єю вірою впровадили Його у наш 
світ, сучасну історію і культуру.

У нашому суспільному жит-
ті, особливо серед нинішніх еко-
номічних, політичних та воєн-
них викликів, пам’ятаймо, що з 
нами — Бог! Ми не самотні серед 
болю, страждань і крові в цій ві-
йні. У своєму Різдві Господь во-
плочується і сьогодні, у той істо-
ричний момент, в якому нам до-
водиться жити і вмирати, будува-
ти і відроджувати, захищати нашу 
Батьківщину від ворога і лікувати 
рани минувшини та сьогодення. 
Це до нас у день Різдва Христо-
вого звертається ап. Павло із за-
кликом до святості життя: “…щоб 
Христос вірою оселивсь у серцях 
ваших, а закорінені й утверджені 
у любові — ви спромоглися зро-
зуміти з усіма святими, яка її ши-
рина, довжина, висота і глиби-
на, і спізнати оту любов Христо-
ву, що перевищує всяке уявлення, 
і таким чином сповнились уся-
кою Божою повнотою” (Еф. 3, 
17–19).

Ми, як християни, покликані 
сьогодні, подібно до євангельських 
пастушків, що першими прийня-
ли звістку про народження Спаси-
теля, нести її у світ і ділитися нею 
з ближнім. Виконуючи це різдвяне 
завдання, наповнюймо наші осе-
лі, храми та всю нашу землю спі-
вом прабатьківської коляди. Нехай 

колядує сьогодні вся Україні і всі 
усюди, де б’ється українське серце! 
Нехай радість нинішнього празни-
ка сповнює нас надією на перемо-
гу, не нашу, а Христову, який єди-
ний зможе об’єднати те, що ви-
дається нам сьогодні безнадійно 
роз’єднаним, як в Україні, так і в 
широкому світі.

Батьки, пам’ятайте, що най-
частіше діти творять образ Бога 
на основі вашої поведінки, вашої 
любові одне до одного, вашої са-
мопожертви, щедрості й життєвої 
радості.

Принесімо новонародженого 
Спасителя в наших колядках до 
кожного, хто сьогодні сумує чи 
почувається самотнім. Поділімо-
ся нашою радістю та Святою ве-
черею з тими, хто спраглий і го-
лодний справедливості та люд-
ської уваги. Завітаймо до тих, хто 
ув’язнений, перебуває на чужи-
ні чи в дорозі. Принесімо небес-
не світло Різдва до поранених і 
стражденних. Згадаймо в молит-
вах про полонених, хто зазнає 
знущань і волає до Бога про світ-
ло надії під обстрілами на так зва-
ній лінії розмежування, на окупо-
ваних територіях на Сході Украї-
ни та в Криму. Думками і молит-
вою єднаймося з нашими воїна-
ми, які відважно захищають на-
ше Різдво. Не забуваймо і про 
тих, хто з нетерпінням чекає на їх 
щасливе повернення додому.

Хоч би де ви були, дорогі 
браття і сестри, від наймолодшо-
го до найстаршого, чи в Україні, 
чи на поселеннях, зі щирого сер-
ця бажаю кожному з вас смачної 
куті, веселих свят Різдва Христо-
вого та щасливого і благословен-
ного нового року!

Христос рождається! Славімо 
Його!

† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового, у 
день Святого всехвального апос-

тола Андрія Первозванного,
13 грудня 2016 року Божого

* * *
Пропадь, бідо, навік засни,
Не допікай, не переслідуй,
По собі не лишай і сліду,
Маро проклятої війни!

…І крила спурхнуть осяйні
Над серцем, що у чорнім тілі,
Днів переможних, — білі-білі!
…Та це — колись… Вже по війні.

З нотатника подорожнього
В цій темені так легко заблукати…
Півкроку вбік — і стежка утече.
Якби не Слова золоті дукати
І не філософ — соняшник окатий,
Прив’яло б і схилилося плече.

А так — ідеш, у небо очі вперши,
Хай стежка під ногою круть і верть.
Ідеш, до крові крила мрій обдерши,
І бачиш світ довкола ніби вперше — 
Виводить віра на надійну твердь!

Камінь
Сидить на лаві часу здавна,
І сивиною — пил згори.
Така прийшла пора безславна,
Що хоч котися в тартари!

Довкола — самосійні дурні
І суєта суєт одна…
Розвісив словеса ажурні
По вухах, наче по тинах,

Безликий час. І дні пропащі — 
Горохом об старечий лоб.
…Він мріє блискавкою з пращі
Летіти знавісніло, щоб — 

На друзки, на дрібну полову
Цей простір вдавано живий!
…І впасти срібним пилом знову
В ріку весняної трави.

* * *
Вікно відчинене. У нім — 
Хор яблуневий і бджолиний…
І тиша у душі дитини,
Яку гойдає рідний дім.

Росте дитя! Весни розмай
Їй шепче казку незвичайну…
Господь життя велику тайну
Простягне яблучком: — Тримай!

* * *
Дзвінкі литаври першої роси.
В кутку потягується сонний віник…
Дою корівку. Поля голоси
Збігаються і чубляться до піни.

Хор струменів — мов срібних ста сокир,
Що тешуть древо на скрипки веселі…
І, шапку піни збивши набакир,
Пливе відро до білої оселі.

* * *
Як діди, бухикають громи — 
По долівці неба ходять босі…
А забули, що внизу — вже осінь
Стелить мокрі і гіркі дими…

Ну й горлали парубки-громи!
Де й поділись трелі молодечі…
Нині ж ноги завдають на плечі,
Щоб сховатись в пазуху зими.

Що ж… Пора! Наслухались сповна.
Вже не чути нарікань на спеку…
Із ключа — останнього лелеку
Жадібно ковтає далина…

* * * 
Сонях сонця вже не здожене,
Хоч ішов із ним нога у ногу…
Любе літо, обійми мене,
Вкупочці присядем “на дорогу”…

Ти підеш — і за тобою вслід
Кинеться все росяне, квітчасте…

Ах, як схоче на барвистий слід
Око зголодніле в січні впасти!

Посеред безкровної зими
І скупої на рум’янці стужі…
Ще у парі розкошуєм ми,
До розлуки, що ось-ось, байдужі.

Літечко… Волоссячко лляне…
В мандри кличеш мальву тонконогу…
Сонях сонця вже не здожене — 
Чорні сльози ронить на дорогу…

* * *
Око дня запливає сльозою
За останнім листочком, котрий
Сонцем люблений, битий грозою,
Умирає цієї пори…

Він ще силиться стиха спитати:
— Де ж ти, осене, що — золота?..
Він лежить під порогом до хати — 
І холонуть гарячі уста…

* * *
Пекучі пальці зморених провин
Дісталися душі гіркій до горла.
Стару журбу від радості відторгла
Палахкотюча кров різдвяних вин.

Примару будня відженем: свят-свят!
Зануримось у радість з головою
І обів’ємо серце вже новою
Гірляндою січневих теплих Свят.

На стежці до Різдва — зірок внатрус.
І перламутром — снігу сяє хутро…
Хоч рік життя тікає в безвість хутко — 
Не страшно, бо народиться Ісус.

* * *
Року старого трухлявий пеньок
Снами оброслий, неначе мохами.
День шкутильгає, але, що не крок,
Чаша Різдвяна все нижче над нами.

В плечі вбираємо голови ми:
Що там, о Господи, в чаші тій зріє?..
Трохи терпіння. Пелюстка зими
Серце освітить, але не зігріє…

Око пасе календарик худий,
Жити якому ще тиждень від сили.
День шкутильгає не знати куди — 
Як пілігрим, світ якому немилий.

Квапмося, друже, хоч втомлений крок, — 
Квітка надії у серці розквітла!
Чашу Різдвяну, по вінця зірок,
Бог опускає на вервечках світла.

Новорічний вірш
Серце співа з новорічної ноти,
Звабою світить удачі лице.
Завтра так само — і нерви, й цейтноти…
Тільки сьогодні не будем про це!

Тішмося: снігом, ялинкою, другом — 
Вперше немов, без усіх передмов!
Рік Новий оре старесеньким плугом
Наші серця під журбу і любов.

Буде всього нам: і тиші, і грому,
Сміху і сліз — аж поблідне лице.
Хтось вже ніколи не верне додому…
Тільки сьогодні не будем про це.

Тішмося, людоньки! Працею, хлібом,
Небом вкраїнським, сльозою смичка,
Смутком, що ходить за втіхою слідом,
Словом Шевченка і словом Франка.

Нині ж бо свято: ми — новорічні!
Трошки печалі — ачей же не вічні…
Та побажаєм самі собі ми:
Бути людьми!

селище Дубляни, Львівщина

На стежці до Різдва

Любов ПРОЦЬ: Любов ПРОЦЬ:
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“Виховання національної пам’яті — 
то головний самозахист”. Український шлях 12

Георгій ЛУК’ЯНЧУК,
голова “Соловецького братства”, 

автор матеріалів і знімків

Міжнародне об’єднання “Со-

ловецьке братство” спільно з Ки-

ївським товариством політв’язнів 

і жертв репресій презентувало у 

Товаристві “Знан ня” збірник ста-

тей учасників Соловецької про-

щі “Соловецька печаль Украї-

ни”. У книжці спогади, роздуми, 

інтерв’ю учасників Соловець-

кої прощі 2011—2013 рр., а та-

кож попередніх років, починаю-

чи з 1997-го, коли було встанов-

лено місце розстрілу Соловець-

кого етапу в урочищі Сандармох 

(Карелія). Напередодні роко-

вин соловецьких розстрілів кінця 

жовтня—початку листопада 1937 

року й наближення (наступного 

2017-го) 80-х роковин Великого 

терору — масових політичних ре-

пресій у СРСР — творчий колек-

тив Міжнародної інформаційної 

агенції “Vector News” у партнер-

стві зі ВБФ “Журналістська іні-

ціатива” започаткував акцію “Рік 

жертв Великого терору”. Публі-

кації про Великий терор спону-

катимуть до роздумів і належних 

висновків, до чіткого розуміння 

коренів нинішньої агресії Крем-

ля. “В умовах інформаційної ві-

йни проти України виховання 

національної пам’яті — то голо-

вний самозахист”, — наголошу-

вав мудрий філософ Євген Свер-

стюк (учасник першої Соловець-

кої прощі). 

Учасників зібрання на пре-

зентації представив студентам та 

викладачам віце-президент То-

вариства “Знання” України, го-

лова правління Товариства “Зна-

ння” України Василь Іванович 

Кушерець. Захід розпочав зміс-

товною історичною розвідкою 

трагічних подій періоду Вели-

кого терору 1937—1938 років у 

СРСР загалом та в Україні зокре-

ма та висловив надію на понов-

лення Соловецьких прощ після 

знищення новітнього тоталітар-

ного режиму в Росії й істoрично 

необхідного розпаду останків 

Московської імперії голова “Со-

ловецького братства” Георгій 

Лук’янчук. Перша Соловецька 

проща відбулася 1997 року, коли 

стало відоме завдяки старанням 

невтомного дослідника місць 

злочинів НКВД Юрія Дмітріє-

ва місце поховання Соловець-

кого етапу в Сандармосі. Її учас-

никами були Євген Сверстюк, 

Іван Драч, Василь Овсієнко… Іс-

торик-дослідник мартирологу 

жертв ленінсько-сталінської то-

талітарної системи Сергій Шев-

ченко, автор чотирьох ґрунтов-

них досліджень з катастрофічної 

для націй і народів СРСР прак-

тики сталінсько-більшовицько-

го терору, розповів, як відбува-

лися перші Соловецькі прощі, 

учасником яких він був. Як везли 

та встановлювали за ініціативою 

вже, на превеликий жаль, покій-

ного Євгена Сверстюка перший, 

ще дерев’яний хрест над місцем 

поховань безжально знищеного 

комуністичним режимом цвіту 

української інтелігенції. Це вже 

згодом за ініціативою і сприян-

ням вищеназваних осіб та ста-

раннями українців усього сві-

ту і зусиллям справжньої укра-

їнської патріотки з Карелії Ла-

риси Скрипникової — почесно-

го голови Товариства української 

культури Карелії “Калина”, 

2004 року там зведено велич-

ний пам’ятник — гранітний Ко-

зацький хрест “Убієнним синам 

України” (автори Микола Ма-

лишко та Назар Білик). До нього 

щорічно почали їздити делегації 

з України, які  спочатку очолю-

вав радянський дисидент Василь 

Овсієнко, а згодом один із остан-

ніх радянських політв’язнів Гри-

горій Куценко. Цьому особливо 

посприяла державна підтримка, 

започаткована Президентом Ві-

ктором Ющенком, котрий єди-

ний з усіх п’яти українських пре-

зидентів відвідав Соловки, щоб 

віддати шану безневинно убієн-

ним комуністичним режимом 

співвітчизникам. 

Про це та велику просвіт-

ницько-патріотичну місію, яку 

виконували Соловецькі прощі, 

що тривали щороку аж до 2014-

го — початку так званої “гібрид-

ної” війни Росії проти України, 

поділився з присутніми Григорій 

Куценко, голова Київського то-

вариства політв’язнів і жертв ре-

пресій. Упорядник і автор збір-

ника, оглядач “Голосу Украї-

ни” Світлана Чорна розпові-

ла, як ставились до вільнолюб-

них українців на прикладі тра-

гічної долі останнього кошово-

го Війська Запорізького Петра 

Калнишевського, котрий відбу-

вав заслання в казематах Солов-

ків ще за часів царської імперії. 

Про трагічну історію перебуван-

ня України в Російській імпе-

рії, особливо в її радянській пе-

ріод розповіла член “Соловець-

кого братства” Наталя Осьмак 

(донька Голови Української Го-

ловної Визвольної Ради часів 

УПА). Адже жахливі сталінські 

1937—1938 роки характеризува-

лися гігантським масштабом ре-

пресій, що охопили всі регіони 

й усі верстви суспільства. Це ко-

лосальні фальсифікації звинува-

чень. Це безпрецедентна плано-

вість терористичних “спецопе-

рацій”: “чистки” не міг уникну-

ти ніхто. За 15 місяців кампанії 

за політичними звинуваченнями 

в СССР було заарештовано по-

над 1,7 млн осіб. А разом із жерт-

вами депортацій і засудженими 

так званими “соціально шкідли-

вими елементами” кількість ре-

пресованих перевищує два міль-

йони. “Чистка” тривала понад 15 

місяців і була офіційно припине-

на за постановою Політбюро ЦК 

ВКП(б) 15 листопада 1938 року, 

хоча репресії тривали. Її резуль-

тат — девальвація цінності люд-

ського життя і свободи, зруйну-

вання громадянського суспіль-

ства — громадських і політичних 

організацій, громад, церков, на-

віть сім’ї. Кількість жертв репре-

сій, депортацій і голоду в Украї-

ні за часи совєцької влади не під-

дається підрахунку. Це приблиз-

но третина українського народу. 

Американський дослідник укра-

їнської трагедії Джеймс Мейс пи-

сав, що нинішня Україна — соці-

ологічно випалена земля, а ни-

нішній період історії України він 

визначав як “постгеноцидний”. 

На його думку, процесу інтелек-

туального і морального занепаду 

українського суспільства та по-

дальшого змосковщення не змо-

гло зупинити навіть проголо-

шення незалежності. І лише те-

пер, коли спадкоємниця СРСР, 

путінська Росія, чинить відвер-

ту агресію проти української дер-

жави, прагнучи стерти її з лиця 

землі, а нас, українців, втягнути в 

примарний “русскій мір”, Украї-

на прокинулась. Усі наші сучасні 

біди — це наслідок сатанинської 

селекції, під час якої була фізич-

но знищена найкраща частина 

українського народу. Народна ар-

тистка України Галина Яблонська 

звернули увагу присутніх на ві-

чну ненависть московської, а піз-

ніше російської та радянської ім-

перій до вільнолюбного з євро-

пейськими культурними тради-

ціями українського народу. Не-

нависть до вільного світу і вільної 

людини, на котрій зросла ця азій-

ська за своєю суттю світоглядно 

тоталітарна система на безкрай-

ніх просторах московської імпе-

рії, принесла мільйони смертей 

для всіх поневолених нею наро-

дів. Несе і сьогодні.

P. S. Днями надійшла сум-
на звістка з Карелії. Путінські 
ФСБ-КГБ  заарештували під на-
думаним приводом послідовного 
викривача злочинів сталінського 
НКВД Юрія Дмітрієва. Помста 
сталіністів-путіністів не заба-
рилась…

Соловецька печаль України

Учасники презентації члени “Соловецького братства” на зустрічі 
з керівництвом Товариства “Знання” України

У Національному музеї істо-
рії України відкрилася виставка 
“Діра. Серпень чотирнадцятого… 
Досвід ненасильницького куль-
турного спротиву”, куди входять 
роботи художника Сергія Захаро-
ва, які він використав у графічно-
му романі “Діра”. 

Влітку 2014 року на вулицях 
захопленого окупантами Доне-
цька почали  з’являтися робо-
ти в стилі стріт-арт, на яких їх 
автори висміювали нову вла-
ду та її поплічників. Про кари-
катурні графіті-постаті, ство-
рені художниками з арт-групи 
“Мурзилка”, заговорила Укра-
їна. Суспільний резонанс був 
настільки великим, що за по-
лювання на невідомих творців 
взялися професіонали з росій-
ських спецслужб. На жаль, їм 
вдалося захопити художника 
Сергія Захарова — творця зух-
валих графіті. Полон, торту-
ри, інсценізація розстрілу… Пе-
ребуваючи у неволі, Сергій ви-
рішив: якщо залишиться жи-
вим, то намалює все, що пере-
жив. І він дотримав обіцянки. 
Тепер його безцінні твори-до-

кази можуть побачити відвіду-
вачі в Національному музеї іс-
торії. Роботи, представлені на 
виставці, — унікальні свідчен-
ня того, що відбувається в тюр-
мах, у камерах тортур, підвалах 
окупованого Донецька. Там не 
бувають фотографи й телеопе-
ратори. Фіксація того, що від-
бувається в цих місцях, можли-
ва тільки в пам’яті тих, хто ту-
ди потрапляє. І лише художник 
може перенести кадри з фото-
плівки своєї пам’яті на папір… 
Донбас сьогодні — це діра на ті-
лі України, яка поступово пере-
творюється на глушину, де не-
має місця гуманізму… 

На виставці за мотивами 
книжки “Діра” представлені ро-
боти, що склали основу видан-
ня. Вони переносять нас у важке 
літо 2014 року в окупований До-
нецьк, місто, в якому залишило-
ся лише два кольори — чорний і 
білий. Занурення в ту реальність 
може стати для багатьох травма-
тичним, проте саме такою є на-

ша історія сьогодення, те, з чим 
ми жили останнім часом і з чим 
муситимо жити далі… Це те, про 
що завжди потрібно пам’ятати, 
щоб завадити його можливому 
повторенню у майбутньому.

Виставка складається з логіч-

но-послідовної низки вражаючих 
розділів:

1. “Рідне місто” ; 2. “Путін, 
пріді”; 3. “Визволителі”; 4. “Арт-
група “Мурзилка”; 5. “Арешт”; 6. 
“Ізбушка”; 7. “Побиття, торту-
ри”; 8. “Нова тюрма”; 9. “Інсце-

нування розстрілу”; 10. “На під-
валі”; 11. “Свобода”.

На окремих столах розміще-
ні графічні малюнки, які ввійдуть 
до другої книжки унікального ві-
тчизняного художника, що ста-
не логічним продовженням гра-
фічних історій, про які Сергій 
Захаров розповів у першій “Ді-
рі”… Графічний роман С. Захаро-
ва “Діра” є за своєю суттю мис-
тецьким вироком донеччанина 
так званим “ДНР” і “ЛНР”. 

У презентації взяли участь: 
художник Сергій Захаров, ав-
тор тексту графічного рома-
ну Сергій Мазуркевич, дирек-
тор Музею Тетяна Сосновська, 
автор ідеї виставки Володимир 
Кольбенко та куратор виставки 
Оксана Тараненко. Під час пре-
зентації Тетяна Сосновська за-
пропонувала художнику з До-
нецька зробити нову експози-
цію ХХІ століття, яка розміщу-
ватиметься на третьому повер-
сі Національного музею історії 
України.

Графіка спротиву з підвалів донецького «НКВД»

Художник Сергій Захаров та автор текстів роману 
Сергій Мазуркевич з гостями виставки
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“Дай серцю шанс: до неба притулись, 
за вовну і шовки його вчепись, 

і може, порятуєшся сьогодні”. Поетичний автограф 14

* * *
Час поезії. Замкнено двері 
в зону, де що не крок — алерген.
Край в снігах, в їх офсетнім папері, 
шанс початися з кращих письмен.

Аномаліям в зоні колишній 
оголошено небом протест.
На мотив налаштовані вишній 
хор беріз і сосновий оркестр.

Злидні звалиш, заношені лахи 
поміняли на срібне вбрання.
Край діждався свого каліграфа: 
в улоговинах свіжа лижня.

19.03.2016

Зона тепла
Сад вдає, що помер, а чи спить, 
демонструючи схиму й виснажність.
Він бере нас у грудні на спит, 
випробовує зір на уважність.

Ще завії гуляє мітла, 
та з приборканням саду не вийшло.
Збунтувалася зона тепла 
у калини, у яблуні й вишні.

Тії зони сахається сніг, 
і хоч вперто тримає блокаду, 
відступа на чверть кроку від ніг 
чорноногого теплого саду.

Диха сад, продуває кільце 
за кільцем і немов молодіє…

Я люблю твоє світле лице, 
воно зона тепла і надії.

Оминає його сніговій, 
відступають тривоги остудні.
Усміхайся! Світися і грій!
Дай мені не замерзнути в грудні!

18.11.2016

* * *
В озерні чорні води не дивись, 
їх чорний демон з князем тьми у змові.
Там правила диктує груба низь, 
і та, яка з косою наготові.

Як не вдивляйся, не побачиш ти 
в свічаді чорних вод своє обличчя.
Схиля до безнадії й німоти 
масної барви влада таємнича.

Як окунь на живця, не попадись 
на ртутний полиск — вищир сил безодні.
Дай серцю шанс: до неба притулись, 
за вовну і шовки його вчепись, 
і може, порятуєшся сьогодні.
  17.12.2016

* * *
Годована із житниць нужд і тужб, 
отримала Психея в нагороду 
терни відчужень, ілюзійність дружб, 
зв’язків недужих ранню охолоду.

Напружений, непевний в неї крок, 
підтримувать заважко плоть похилу.
Жахнулася: вбиває й рідна кров, 
осколком фрази влучивши із тилу.

Чалапає безсмертна по стерні 
ураз тілесних і жадає смерті 
собі, а тілу — вишньої броні 
від скрух низин, від скверн земної тверді.

І в розпачі пита себе сама, 
а може, долю, що в сльозах затерпла:
“Ну що тут ще, скажи, тебе трима?”
І чує: “Твоя посестра Евтерпа”.
  02.01.2016

* * * 
Творець проща дурним і необачним, 
і навіть темним, звичним до ганьби.
Та не проща підступним і невдячним, 
наслання Боже — внутрішні горби.

Підступний і прямий, але горбатий, 
тому й горбате в нього житіє.
Невдячний і багатий — небагатий, 
якщо бере, але не віддає.

Прощав і я глупоту й необачність, 
із темним не хапався за нагай.
Але за підлі підступи й невдячність 
нагадував Небесному: воздай.

За серце, що від стріл отруйних терпло, 
бариш з торгів продажної доби, — 
нехай вони прямцем волочать в пекло 
свої потворні внутрішні горби.
  15.08.2016

Сеанс психотерапії
Ідеш? Іди. Забудь про неспромогу.
Про вал образ. Про сумніви і сплін.
Якщо лелієш мисль про перемогу, 
то не сахайся грізних перемін.
За кроком крок — верстай свою дорогу 
щодень, щомить з прицілом на обгін.
Намислив? Дій!
Крок в радість, крок в підмогу.
Підмога й радість — Бог.
  З тобою Він.
  24.06.2016 

* * *
— А може, й правда: усе, що коїться, 
то воздаяння за смертний гріх?
Й родинна рана тому не гоїться, 
що уповільнився кровобіг? 

— Ти помиляєшся: якщо угроблено 
найсокровенніше, то нам пороблено… 

— А де ж душа його?
— У всій красі 
гуля від посестер відособлено, 
немов комета у небесі.
  06.12.2015

* * *
…і не ходив, і не піду 
туди, куди ходили інші.
А про обмови й ворожду, 
про цю задавнену біду 
нехай би розказали вірші.

Не ті, що написати встиг,
а ті, що зміг би написати, 
якби не звих, не лихо з лих, 
що підняло сокиру злих 
і зруйнувало цоколь хати.
  05.12.2015

* * *
Із різних пунктів поривались 
в недовідому далечінь.
І майже не перетинались 
вагонні ланки поколінь.

А де вони перетинались, 
зчинявся галас ворожди.
І катастрофи відбувались: 
злітали з рейок поїзди.

Не приставай — чи легко пишеться, 
летять вагони під укіс.
Й не знає, хто живим залишиться, 
ні Аполлон, ні Діоніс.
  05.12.2015

* * *
У райських яблунь радісний нестрим, 
сміються білим, настрій великодній.
Це добрий знак: велінням потайним 
я вписаний знічев’я в рай Господній.

Під райськими білилами стою, 
душа до горніх одкровень готова.
Чудово, що й казати, в цім раю, 
шкода лишень, що рай цей тимчасовий 
і простором обмежений… ступи 
туди, де шум й жага борінь запекла, 
і зіб’єшся із райської тропи, 
ще крок, ще два — й шугнеш у зону пекла.
  24.07.2016

* * *
Втомилось літо сяяти і гріти, 
напівосіння затяжна пора.
Поблякли трави, вимирають квіти, 
і щось в душі із ними вимира.

Жовтіє листям стишеної флори 
і листям днів безмовно опада.
Сьогодні обертається на вчора, 
хоч краєм ока в завтра загляда.

А завтра перевтілиться в сьогодні, 
примхливе літо все іще трива.
І ремствує на вибрики погодні 
людська трава, вразлива, як трава.
  24.07.2016

* * *
Не питали — чи ти хочеш прийти?
Не спитають — чи ти хочеш піти 
за німі виднокола?
У невільниках там був і тут, 
і ганяв його нурт-водокрут, 
ніби тріску по колу.

І подався він до квітів і трав, 
очманівши від тяжб і забав 
кам’яного будення.
Зустрічали спориш і гірчак, 
пильнував його крок коров’як 
і привчав до смирення.

Спілкувався з ними без слів, 
дослухавсь до них, як умів, 
не уникнувши тріщин.
Він їх і без слів розумів, 
та ніхто з них не відповів 
на його “чому?” та “навіщо?”
  26.07.2016

* * *
Ти старість літа, осене, твій віск 
пора його сумної позолоти, 
що вабить око, та втрачає вміст: 
тон хлорофілу й потайні чесноти.

Свій літній стан втрачаю разом з ним, 
душа моя міняє оболонку 
і слухає крізь елегійний дим 
багать осінніх ноту-похоронку.

Прощай, кажу, чи літу, чи собі, 
що літував, літав, та втратив літо.
Прийшла пора журитися журбі, 
садам і лісосмугам восковіти.

Торочить служба про сезон дощів, 
їх випаде, звістує, понад норму.
Наплачемось!
Але до тих плачів 
душа вже встигне поміняти форму.
  05.09.2016

* * *
Розкурює люльку осінь, 
застійні гірчать дими.
Голий і безголосий 
здибивсь світ-сад кістьми.

Німуємо й ми, гіркота 
взяла на замок вуста.
Аби не зірвалась нота, 
розпачлива сирота.

Аби імпульсивним звуком 
не виказали і ми 
гіркоту таку ж, чи муку, 
що видихнули дими.
 08.11.2016, електричка

* * *
Вже й райські яблучка доспіли, 
але незбутній рай.
Скрипить гарба старого тіла, 
хоч плач, хоч помирай.

Та помирати страшнувато, 
сухим плачем поплач.
Довірсь невинному, як брату, 
а винному пробач.

Бо ти ж і сам, якщо без глянцю, 
доклав старань, згадай, 
що райські яблучка в рум’янцях, 
та — недосяжний рай.
  12.09.2016

* * *
Золота була кульбабка, 
стала сивою.
Це ж якою ти, кульбабко, 
бита силою?

Бита силою тією 
нездоланною, 
що й тебе білилом маже, 
як сметаною.

Не втече від неї й брівка, 
марно бігає.
Була чорною голівка, 
стала білою.
  18.05.2016

* * *
За морським причалом, 
ревно вмитим штормом, 
світлим переймала, 
а накрила чорним.

В тупаки пошила 
у пісках екстрему.
По сльозі лишила 
кожному окремо.

З примхи Мельпомени –
не тотожні ролі.
Бо в сльозі, що в мене, 
значно більше солі.
  21.06.2016

* * *
Твої, листопад, порожнини 
заповнюю серцем тихцем.
Заповнюю ночі і днини 
обернутим в небо лицем.

Як вийду на лінію дачну, 
порожню і глухоніму, 
аскезу твою невибачну 
із долів у вись підніму.

Коли видихаю про себе, 
навіяний нею рядок, 
поборюю глуш твою небом 
у сяючих ґудзях зірок.

Та навіть, коли я не бачу 
їх трему і дах, як свинець, 
те видасть уява, так здачу 
в крамниці дає продавець.

Це серцю даровано владу 
за здатність його на протест.
Захочу — й твій сад, листопаде, 
як в травні, за мить розцвіте!
 24—25.11.2016

Зона тепла
З рукопису «Замінований рай»

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ
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12 страв на Святий Вечір
За давнім українським звичаєм різдвяний піст завершується Святою Вечерею. Цього 

дня (останній день посту, 6 січня) сім’я сідає до вечері, коли на небі з’являється перша 
зірка (саме вона символізує народження Христа). На святковому столі, згідно з традицією, 
має бути 12 страв. Усі страви повинні бути пісними, обов’язковими атрибутами різдвяного 
українського столу є кутя та узвар.



Святкуємо!“На святковому столі, згідно з традицією, 
має бути 12 страв”. 16
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6 січня виповнюється 80 років від дня народження 

відомого письменника Миколи Федосійовича Кагар-

лицького, завдяки подвижницькій праці якого культурі 

повернуті імена славетних українських співаків.

Творчий колектив Національної опери 12 січня 2017 

року присвячує пам’яті Миколи Кагарлицького виста-

ву Джузеппе Верді «Ріголетто».

Квитки в касах театру.

Кутя 
Найголовнішою стравою у 

Святвечір є кутя. Символ родю-
чості та достатку. Головні інгреді-
єнти куті — пшениця, мак і мед, 
символ чистоти й надії. Саме час-
туванням кутею і починається 
Свята Вечеря.

Пшениця — 1 склянка, мак — 
100 г, горіхи — 100 г, мед — 1—3 ст. 
л., цукор — за смаком.

Мак заливаємо окропом, на-
криваємо кришкою та залишаємо 
на 30—40 хвилин. Зливаємо воду 
та перетираємо. Горіхи лущимо та 
дрібно січемо. Змішуємо зваре-
ну пшеницю, мак, мед, цукор та 
горіхи. Якщо кутя вийшла загус-
тою, можна її розвести узваром.

Узвар
Узвар зазвичай варять із суше-

них яблук, груш і слив, але на ва-
ше вподобання можна додати ро-
дзинки, вишні — все одно буде 
дуже смачно. 

Сушені яблука — 200 г, суше-
ні груші — 200 г, чорнослив — 200 
г, вода — 3 л, мед — 200 г (або за 
смаком).

Сухофрукти добре промива-
ємо. Яблука та груші заливаємо 
водою, ставимо каструлю на во-
гонь. Варимо до готовності су-
шениці. Знявши з вогню, вкутай-
те та дайте йому постояти 4—5 го-
дин. Проціджуємо узвар, додаємо 
рідкий мед. Готовий узвар охоло-
джуємо та подаємо до столу. 

Вареники
Тісто та начинка до вареників 

мають бути пісними.
Готуємо тісто. Борошно про-

сіюємо на робочу поверхню, ро-
бимо у ньому ямку, додаємо сіль, 
олію та теплий картопляний ви-
вар. Спочатку вимішуємо лож-
кою, далі руками. Беремо близь-
ко четвертини тіста, розкачуємо 
тонким шаром. Склянкою видав-
люємо варенички. На кожну ва-
реничку кладемо начинку (кар-
топля, смажена капуста) та фор-
муємо вареники. Відварюємо ва-
реники у підсоленій воді. Змащу-
ємо їх заздалегідь присмаженою 
цибулькою та подаємо до столу.

Голубці
Голубці — традиційна стра-

ва Святої Вечері. Багато госпо-
динь робить кілька видів голуб-
ців, із різними начинками — кар-
топлею, пшоном, гречкою.

Формуємо голубці, складає-
мо їх у каструлю, дно якої встелене 
капустяним листям. Зверху також 
вкриваємо голубці капустяним 
листям, заливаємо підсоленою во-
дою та додаємо 3 ст. л. олії. Стави-
мо голубці в духовку на 1 годину.

Грибна підлива
Така підливка подається до 

голубців і вареників. 
Цибулю дрібно шаткуємо, об-

смажуємо на олії до м’якості. Гри-
би миємо та відварюємо до готов-
ності. Виймаємо гриби з бульйо-
ну, дрібно ріжемо або перемелює-
мо на м’ясорубці. З’єднуємо гри-
би з цибулею та прогріваємо їх ще 
2—3 хвилини. На окремій сково-
роді (сухій) обсмажуємо пересіяне 
борошно до золотистого кольору. 
До борошна акуратно вливаємо 
грибний бульйон, добре розмішу-
ємо, щоб не було грудочок. Помі-
шуючи проварюємо 3—4 хвилини. 
Додаємо гриби з цибулею і даємо 
покипіти до загустіння. 

Борщ з вушками
Гриби попередньо замочуємо, 

промиваємо. Заливаємо 3 л води 
та варимо до готовності. Грибний 
відвар зливаємо та проціджуємо. 
Буряк миємо та варимо до готов-
ності. 

Займемося приготуванням 
вушок. Цибулю ріжемо дрібно, 
підсмажуємо до м’якості. Гриби 
перемелюємо на м’ясорубці, до-
даємо до цибулі, солимо, перчи-
мо, просмажуємо 3—4 хвилини. 

Тонко розкачуємо тісто (як на 

вареники), ріжемо його на ква-
дратики (зі стороною 4-5 см). Ви-
кладаємо на квадратик трішки 
начинки, складаємо тісто в три-
кутник, з’єднуємо краї вареника 
між собою. Відварюємо вушка в 
підсоленій воді та змащуємо олі-
єю.

Проціджений грибний відвар 
ставимо на вогонь. Зварений бу-
ряк натираємо на грубій тертці. 
Цибульку обсмажуємо до золо-
тистого кольору. Додаємо буряк 
та лимонний сік, тушкуємо 3—5 
хвилин. Вміст сковорідки виси-
паємо до киплячого грибного від-
вару, додаємо лавровий лист, сіль, 
перець, доводимо до кипіння та 
проварюємо ще кілька хвилин.

На тарілку викладаємо вуш-
ка, заливаємо борщем, присипа-
ємо зеленню.

Риба з грибами
Рибу ріжемо порційними 

шматками. Солимо та натирає-
мо часником (пропущеним че-
рез часникодавку), залишаємо на 
кілька годин у холодному місці.

Дно жаростійкої форми висте-
люємо цибулею, зверху викладає-
мо порізані гриби (якщо викорис-
товуєте сирі, їх попередньо треба 
відварити). Зверху шар риби, зно-
ву гриби та цибуля. Воду змішує-
мо з олією та гірчицею і заливає-
мо рибу так, щоб вона ледь при-
кривала верхній шар цибулі (якщо 
у вас сухі гриби, то можна залити 
рибу грибним відваром). Накри-
ваємо кришкою та ставимо у ду-
ховку на 50—60 хвилин. 

Оселедець карпатський
Оселедець розбираємо на фі-

ле, нарізаємо філе на довгасті 
шматки, злегка відбиваємо. Ци-
булю та моркву нарізаємо солом-
кою, викладаємо на оселедець. 
Загортаємо рулетик, сколюємо 
шпажкою. Викладаємо в посуди-
ну і заливаємо маринадом. Зали-
шаємо на 10—12 годин. 

Шулики з медом
Борошно просіюємо та роби-

мо у ньому заглибину, додаємо 
сіль, воду та півсклянки олії. За-

мішуємо тісто і даємо йому трохи 
постояти. Поки тісто відпочиває, 
перетираємо мак до появи мо-
лочка. Вимішуємо ще раз тісто та 
розкачуємо коржі завтовшки сан-
тиметр, робимо по ньому ромбо-
видні надрізи (можна їх не роби-
ти, а просто поламати коржі на 
шматки довільної форми), про-
колюємо виделкою. Смажимо на 
гарячій сковороді, змащеній олі-
єю. Ламаємо коржі по надрізах, 
складаємо у глибокий посуд, змі-
шуємо з маком та медом, за сма-
ком додаємо корицю. 

Горохова каша 
Горох перебрати, промити 

кілька разів холодною водою. За-
мочити на ніч. Залити горох во-
дою та зварити до готовності. Під 
кінець варки посолити до смаку.

Цибулю дрібно ріжемо, морк-
ву тремо на грубій тертці. Обсма-
жуємо до готовності. Висипаємо 
нашу засмажку до гороху, добре 
вимішуємо.

Пампухи
Борошно просіюємо, змішу-

ємо з дріжджами, цукром, соли-
мо, поступово вливаємо олію та 
воду. М’яке тісто ставимо в те-
пле місце. Тісто має збільшитися 
в об’ємі вдвічі.

Трохи обминаємо тісто, роз-
качуємо качалкою (завтовшки не 
менше 2 см). Склянкою видавлю-
ємо круглі пампухи, даємо підійти 
в теплому місці 15 хвилин. У каза-
ні розігріваємо олію та смажимо 
на середньому вогні до золотисто-
го кольору. Викладаємо пампухи 
на серветку, щоб стік зайвий жир. 
Охололі пампухи щедро посипає-
мо цукровою пудрою.

Квасоля з грибами
Гриби та квасолю попере-

дньо замочуємо. Варимо разом у 
невеликій кількості води до го-
товності квасолі. Дрібно наріза-
ну цибулю пісмажуємо на олії до 
м’якості, борошно підсмажуємо 
на сухій сковороді до золотистого 
кольору. Змішуємо всі інгредієн-
ти, солимо та додаємо дрібно сі-
чений часник.

12 страв на Святий Вечір
За давнім українським звичаєм різдвяний піст завершується Святою Вечерею. Цього 

дня (останній день посту, 6 січня) сім’я сідає до вечері, коли на небі з’являється перша 
зірка (саме вона символізує народження Христа). На святковому столі, згідно з традицією, 
має бути 12 страв. Усі страви повинні бути пісними, обов’язковими атрибутами різдвяного 
українського столу є кутя та узвар.


