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Рiздвяне послання патрiярха київського
i всiєї руси-україни фiларета
Преосвященним архипастирям, боголюбивим пастирям,
чесному чернецтву та всiм вiрним української
православної церкви київського патрiярхату
ДОРОГІ БРАТТЯ І СЕСТРИ!
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!
Знову ми святкуємо подію, яка
сталася понад 2000 років тому, коли
Син Божий з’єднався з людською
природою. Апостол Павло називає
це «великою тайною благочестя:
Бог явився у плоті» (1 Тим. 3: 16).
Що це означає: «Бог явився»? Бог є
дух, дух невидимий. Тому людина не
може бачити невидимого. А для того
щоб людина побачила Бога, Він став
людиною, народившись від Пресвятої Діви Марії і Святого Духа. Ми знаємо, як народжується немовля від
жаги чоловіка і жінки, а ось як народився Син Божий від Діви і Святого
Духа – не розуміємо. Тому апостол
Павло і називає це народження великою тайною.
Для чого треба було Сину Божому

стати людиною, тобто в одній особі,
в одній іпостасі Сина Божого з’єднати
дві природи – божественну і людську? Для Бога це було непотрібно,
а для нас, людей, потрібно. Чому для
нас потрібно? Тому що внаслідок гріхопадіння Адама і Єви, перших людей, ми стали рабами гріха і смерти.
Ніхто з нас не може визволитися
від схильности до гріха і смерти. Чи
не так? Так! Тому Бог зі Своєї безмежної любови 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 світу і людини.

Закінчення на стор.2
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Церква і суспільство

РIЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ Патрiярха Київського
i всiєї Руси-України Фiларета

Закінчення. Початок на стор.1

Через Нього ми знаємо про священний акт творіння світу волею всемогутнього Бога; знаємо про
те, що Божественний промисл керує світом, наро-

дами і кожною людиною, що кожен із нас має безсмертну душу, що існує вічне життя, що основою
життя є любов – бо Бог є любов, що всі люди рівні
за природою, бо вони є творінням Божим і браттями між собою.
Втілившись, Син Божий не тільки показав нам
путь життя, а подолав у нашій природі гріх. Яким
чином? Взяв на Себе наші гріхи через відповідальність за них перед Богом. Взяти на Себе відповідальність – це означає понести за них покарання.
І Він ці покарання поніс, з волі Божої, але від грішних людей, які розп’яли Його на хресті. Син Божий,
Господь наш Ісус Христос, перетерпів страждання
на хресті добровільно заради нашого визволення
від гріха. І помер теж добровільно. Помер заради
того, щоб перемогти воскресінням смерть у людській природі.
Тепер усі люди мають можливість через віру і покаяння очищатися від гріха, жити праведно і успадковувати Небесне Царство і вічне блаженне життя.
Прийде час, коли в нашому тілі буде переможена
смерть через загальне воскресіння із мертвих. Усе
це звершив для нас, людей, Син Божий через народження від Пресвятої Діви Марії. Не було б Різдва
Христового – не було б і спасіння від гріха і смерти.
Тому в різдвяних колядках ми співаємо: «Ой, радуйся земле, Син Божий народився!».
Україна святкує Різдво Христове у складних
умовах: на Донбасі йде війна, наші найкращі
сини й дочки помирають за волю України, люди
страждають. Церква закликає вірних до терпіння
у стражданнях. Але сенс земного життя полягає
не в терпінні, а у праведності і благочесті, в любові один до одного і в любові до Бога. Праведність – це властивість життя людини, коли вона
співстраждає і співчуває знедоленим, і виконує
покладені на неї обов’язки. Україна – миролюбива

держава. З нами правда, а там, де правда, – там
Бог, а де Бог – там завжди перемога. Тому ми віримо в нашу перемогу!
Дорогі браття і сестри! Пам’ятаймо, для чого
народився Син Божий від Пресвятої Діви Марії
у Вифлеємській печері. А я вітаю вас із цим великим християнським святом Різдва Христового
і з Новим Роком. Вітаю зі святом Президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, Український
уряд, наші Збройні сили, вірних і мужніх захисників нашої Батьківщини, які не шкодують навіть
свого власного життя. Вітаю всіх наших земляківукраїнців, розсіяних по всьому світу: в Америці
і в Канаді, в Европі і в Австралії, які люблять свою
Батьківщину і допомагають їй.
У ці радісні різдвяні дні подякуймо нашому Спасителю, Господу нашому Ісусу Христу, за всі Його
благодіяння до нас, за радощі і скорботи. Будемо
благати Його, щоб Він простив усі наші гріхи, вільні
і невільні; щоб дарував Україні перемогу над агресором; благословив Українську державу і весь український народ у 2017 році; дарував нам мир, злагоду, єдність; щоб ми керувалися в житті любов’ю до
Бога і ближніх, і до України; щоб ми ходили дорогами правди і не звертали на криві дороги. Хай світлосяйне проміння Вифлеємської зірки осяює наші
душі і серця світлом миру, любови і правди!

Христос народився! Славімо Його!

Філарет,
Патріярх Київський
і всієї Руси-України
Різдво Христове, 2016 / 2017 р.,
м. Київ
На стор.1 світлина Pascal Hallov

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
+ Варфоломій,
Милістю Божою
Архиєпископ Константинополя, Нового Риму
і Вселенський Патріярх,
Всій повноті Церкви,
Благодать, милість і мир Від Христа Спасителя
народженого у Вифлеємі
«Христове очоловічення,
моє власне відродження».
Дорогі брати і чада возлюблені в Господі,
Оспівуємо і славословимо Бога в Трійці, що сподобив нас знову в цьому році
прибути до великого свята
народження у плоті Сина
і Слова Бога Отця в «малому
Вифлеємі».
Свята Церква святкує
в повній радості, бо Христос «прийняв плоть» через
втілення, і здійснив Церкву «окрасою світу». Дійсно,
увесь людський рід і все
творіння радіє цьому божественному благословенню.
«Все творіння сьогодні сповнене радістю, бо Христос народився від Діви».

На відміну від «першої
властивости» древніх греків,
Бог наш є причастя любови,
і з любов’ю близиться до людей і світу. «У тому любов,
що не ми полюбили Бога,
а Вiн полюбив нас».
Предвічне Слово Отця,
що привело людство до буття, тепер дає йому добробут
Своїм Втіленням. «Це є причина свята, яке ми святкуємо сьогодні: Бог спустився
до нас, аби ми могли піднятися до Нього…, щоб полишивши стару людину, ми
змогли прийняти нову; щоб
умираючи в Адамі, змогли
жити у Христі; бути з Христом, бути розп’ятими з Ним,
бути похованими з Ним і воскреснути з Ним». Для кож-

ної людини, яка приходить
у світ, тепер відкритий шлях
обоження за благодаттю. Ми
всі стали «Богоємнісними».
«Нема вже ні юдея, ні язичника; нема ні раба, ні вільного; нема ні чоловічої статі,
ні жіночої; бо всі ви – одно
в Христі Ісусі».
На жаль, Євангелія Різдва
знову оголошена в світі, де
чуємо брязкіт зброї, де чиниться неспровоковане насильство по відношенню до
осіб і народів, де домінує нерівність і соціяльна несправедливість. Нестерпні умови,
в яких перебувають незліченне число дітей, жертви
воєн, нестабільна ситуація,
різноманітні експлуатації, переслідування і дискримінації,
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захисних жертв військового
насильства, расової та релігійної дискримінації і несправедливости, число яких
постійно зростає.
Свято Слова Божого, що
став Немовлям Христом,
котре розшукується світською владою, за оповіддю
євангелиста Матвія, нагадує
нам і закликає дбати про дітей, оберігати цих вразливих
жертв і поважати священність дитинства.
Звичайно, діти та чутливі душі перебувають під загрозою і в політично та економічно розвинутих країнах
більш стійкого миру, через
велику кризу шлюбу й сім’ї,
різні утручання, фізичне та
психічне насильство. Душа
дитини змінюється під впливом електронних засобів масової інформації, особливо
телебачення й Інтернету, та
радикальної зміни способів
комунікації. Невгамовна економіка перетворює їх з юного
віку на споживачів, а евдемонізм швидко відбирає їхню
дитячу невинність.
З огляду на ці небезпеки, Святий і Великий Собор
Православної Церкви звернувся до дітей і молодих людей «з особливою любов’ю
і ласкою», згадуючи в своєму
окружному посланні: «Серед
численних суперечливих ви-

значень дитинства наша свята Церква акцентує слова
Господа нашого: «Якщо ви не
навернетеся і не станете, як
діти, не ввійдете в Небесне
Царство», та «Хто Царства
Божого не прийме як дитина,
той не ввійде до нього», а також – що наш Спаситель мовив про тих, хто «боронить»
дітям іти до Нього, та про
тих, хто «спокусить» їх».
Тайну Різдва прекрасно
відображає кондак свята:
«ради нас народилося Дитя
нове, Предвічний Бог». Бог
Слово, як дитина, і дитина, як
Бог, являється людям з «чистим серцем» і з простотою
дітей. Діти розуміють істину,
яку «премудрі і розумні» не
можуть осягнути. «Завдяки
лише дітям можете виправити Єрусалим», зазначає
Одіссеос Елітіс у своїй поемі
«Від ближнього».
Браття і чада в Господі,
звертаємося до всіх зібраних Вас, закликаючи поважати ідентичність і священність дитинства. Зіткнувшись
з глобальною кризою щодо
біженців, яка торкнулася,
насамперед, прав дитини,
перед лихом дитячої смертности, голоду, дитячої праці,
тілесних ушкоджень та психічного насильства, а також
ризиком зміни душі дитини
через неконтрольоване ви-

Настоятель церкви Св. Арх.
Михаїла о. Микола ГНАТІВ

Вифлиєме
радій нині
Вифлиєме, радій нині,
Пророк Міхей це передав,
Бо за містом, там у стайні,
Голос Божий залунав
День цей чутний і прекрасний,
Це свято неба і землі,
Всемогутній Бог рожденний,
У вертепі в яслах у скалі.
Ніч Господня тиха славна,
Пастухи спішать міцні,
Бо це радість невимовна,
Співають ангели пісні.

Ігор КАЛИНЕЦЬ

Колядка
Лежить Хлопчик у кошарі,
несім Хлопчикові дари:
по зіроньці, по зіроньці
і по ясному місяцю.

голод, злидні…
У квітні минулого року ми
мали нагоду, разом з Святійшим Папою Римським Франциском і з Блаженнійшим
Архиєпископом Афінським

і всієї Греції Ієронімом, на
власні очі побачити на Лесбосі трагічні пригоди біженців і мігрантів, зокрема гострі
проблеми постраждалих дітей, невинних людей і без-
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Зчудувалась Чиста Діва —
над Дитятком плаче з дива,
і зіронька, і зіронька,
і місяць ясненький.
Йшли ми, Панно, з України,
і вломили пук калини,

Богородиця Замилування. Ікона з Греції. Перебуває
в приватній колекції
користання та вплив сучасних електронних засобів
зв’язку і підпорядковування
їх споживацтву, проголошуємо 2017 рік – роком захисту
священности дитинства, запрошуючи всіх людей визнати і поважати права і недоторканність дітей.

Як
було
підкреслено
окремо в іншому важливому тексті Святого і Великого
Собору, Церква Христова не
для того мовить, аби «судити
чи засуджувати світ» своїм
словом, «а щоб запропонувати йому як провід Євангелію Царства Божого, надію й

по зіроньці, по зіроньці
і по ясному місяцю.
Витри, Панно, слізку в оці —
то калина, а не кровця,
і зіронька, і зіронька,
і місяць ясненький.

Зеновій ФІЛІПЧУК

Віншування
Дай Боже, миру!
Всім і повсюди,
Щоб зрозуміли й повірили знов:
Будуть навіки у злагоді люди,
Як засіяє в їх душах Любов –
Чиста, цілюща, дивна й проста,
Всепереможна у силі Христа.
Христос народився! Славімо Його!
Будьмо з Ним вірні, що б не було.

Білий янгол
сповіщає
Ой дивились наші хлопці
На Різдво до неба –
Чи не вийшла ясна зірка,
Бо ж година темна…
Бо ж година неспокійна,
Спалена війною.
Наші хлопці захищають
У землянках волю.
А у світі час приходить
Мирного Дитяти.
А до нас летять із боку
Кулі та снаряди…

упевненість, що останнє слово в історії – не за злом, хоч
би в якій подобі воно було,
і не можна дозволяти йому
спрямовувати хід історії».
Тому поклоняємося в покорі і покаянні Спасителю,
який навідав нас із висоти,
і хвалимо божественним
співом велику Божу тайну
нашого спасіння, схиляючи коліна перед Пресвятою
Богородицею, що тримає на
Своїх руках Дитя Ісуса. Посилаємо з безсонного Фанара святочні вітання: «Христос народжується – славіте,
Христос з небес – зустрічайте!» всім далеким і близьким
чадам Константинопольської
Церкви, і направляємо наші
отцівські побажання і наше
патріярше благословення.
«Отже,
зміцнюйтеся
у благодаті Христом Ісусом».
Давайте всі разом прагнути з вірою і щирою любов’ю
єдиними зусиллями нового
життя в Церкві, дотримуючись всього, що Господь наказав. Він же з нами «по всі
дні, до кінця віку».
Різдво, 2017

† Константинопольський Варфоломій,
палкий молитвеник
перед Богом за всіх Вас

Сіються вогні смертельні
З хижої Росії,
Але в небі не затьмили
Золоті надії.
Ясні зорі розквітають,
Місяченько дзвонить;
Там на сході в ніч святую
Білий ангел ходить.
Білий ангел сповіщає:
«Народився нині
Син від Бога – Переможець
В поміч Україні!»
Зникнуть люті окупанти,
Підуть до безодні.
Син від бога – Переможець
В нашому народі.

Спільнота Патріяршого паломницького центру УГКЦ щиро вітає
Вас із світлим празником Христового Різдва.
Разом з Вами нині вирушаємо в мандрівку
до Божих ясел, разом йдемо за Зорею, разом
з Вами живемо сподіваннями Неба. Не втомлюємось дорогою, не перестаємо любити,
не ховаємо свого щастя бути з Вами, радіти з Вами, йти разом з Вами, щоб поклонитись Предвічному Богу!
Христос рождається!
Славімо Його!
Вітаю редакцію газети з Новим роком та
Різдвом Христовим!
Укріпи, Боже, нас у Вірі, пошли нам Духа
переможного, подай нам єдність і злагоду.

Борис Ткаченко, м. Лебедин
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Тетяна МакКой, незалежний журналіст, США

З ХРЕСТОМ НА ПЛЕЧІ
«Наша віра» й наша сила після Євгена Сверстюка
Євген Сверстюк дійшов до власної Голгофи в СССР з хрестом на плечі, ім’я якому – істинне правдолюбство. Навіть після реабілітації
інакомислячих «шістдесятників» він залишався
самим собою, жодні соціяльні віяння та політичні вітри не зігнули в ньому того дуба, що й нині,
через два роки по його смерті, шелестить свіжим
листом (про це писала «Нова газета», яка друкувала багато чого з-під його пера, доки 1 грудня
2014 р. цей ще один лицар нашого згорьованого
українства не відійшов у засвіти). Тим «листом»
є, насамперед, газета «Наша віра» – православний історико-філософський та культурологічний
часопис, заснований 1989 року Сверстюком і виплеканий на очах в України-мачухи, але, на жаль,
не на її коштах. Проповідуючи древнє, від 1054-го,
православ’я й вічні християнські цінності, це видання ненав’язливо посилає в авдиторію Христові
заповіді, користуючись багатою жанровою палітрою й голосами людей, які знають ціну життю.
Скажімо, ще в 1994-му газета опублікувала
(вперше в Україні!) публіцистичний есей українсько-американського літературного критика й
мовознавця Юрія Шевельова (Шереха) «Москва,
Маросєйка», що навіть для посттоталітарного тогочасся був твором занадто сміливим. Не раз звучало зі шпальт газети проникливе слово Василя
Барки, автора знаменитого «Жовтого князя», та
письменниці Ольги Мак (Канада). Довго друкувалась тут і Надія Світлична… Та сама, яку українська діяспора Сполучених Штатів знає як укладачку промовистого «Вісника репресій України» й
кореспондентку Української служби радіо «Свобода». У 1970 році вони із Сверстюком знайшли під
Васильковом на Київщині тіло забитої кагебістами
Алли Горської й подбали, щоб поховання та надмогильник були вартими її пам’яті. Перш ніж бути
засланою через кілька років до лагерів суворого
режиму за «антирадянщину», Світлична встигла
кинути в лице слідчому КГБ: «Я просто людина,
життя подарувало мені щастя спілкуватися з широким колом творчих людей, і репресії проти них
я сприймаю як репресії проти мене…» «Я просто
людина…» Хто із нас може без докорів сумління
приміряти до себе цей високий стандарт самооцінки? Усі ми «просто люди», але багато хто, як
і за совєтських часів, обирає ту хату, що скраю:
нічого, мовляв, не знаю й знати не хочу. Від декого в Україні я чула, що у військкоматах беруть
на «лапу» 6000 гривень, від тих, хто хоче уникнути
призову «на Донбас». Страшно не так те, що «беруть», як те, що «кладуть»… А також подібне не
на жарт підриває добродійництво в діяспорі: хтось
там багатіє на всеукраїнському горі («кому війна,
а кому – мати рідна»), а в нас тут люди часто діляться останніми центами. […]
Мало не кожен в Україні носить хрестика на
шиї, але читають не «Нашу віру», а лискучі журнали з кіоску на зразок Сosmopolitan, який у себе
на батьківщині, цебто в нас у Штатах, вважається
непристойним. Але це ще півбіди… Інтернет багатьом, включаючи й українських журналістів, замінив Біблію, відтіснив від вівтаря, пропонуючи готову «жуйку», яку навіть в Америці багато хто ковтає
інертно, піддаючись не завжди чесній пропаганді.
Якби це було не так, то хіба чула б я з України, причому від освічених і начитаних людей, ось хоча б
і таке: «Так отой ваш новоявлений «Жириновський» (що треба було розуміти «Трамп» – авт.)
і справді претендує на президента?!..»
Ось на такому підґрунті «Наша віра», не втрачаючи віри в Україну, намагається проповідувати
складну філософію Христа-Спасителя: любити –

навіть коли сусіда позаганяв твоїх курей (та ще й
з мітками на хвостах!) до власного курника.., навіть
якщо в Україні наші долари йдуть не туди, куди треба.., навіть коли під час відвідин Освєнціма правнуки замордованих непритомніють… Освєнцім, до
слова, є земним втіленням пекла, як і те ж Косово,
скажімо, чи «наш із вами» Голодомор. Згідно з теологічним визначенням, пекло є місцем абсолютної
втрати святости. Щось таке, що релігія безсила
зупинити, не маючи, по суті, пояснень на вічне запитання зі знаком оклику в кінці: «І це Христос хотів би, щоб я любив Гітлера?!..» Але, як читаємо
в тій же «Нашій вірі» – відкритим текстом чи «між
рядками», прозою чи віршем, а то й «шапкою» чи
заголовком – християнство формує наші чесноти,
завдяки чому ми вчимося відрізняти добро від зла,

зерно від полови, щирість від розрахунку, кохання
від хтивости… Окрім того, в світі, повному руйнації
від технологічних процесів та геополітичних апетитів, християнство пропонує нам ще й антишокову
терапію, душевний комфорт – залученням до благодійництва, глибшим вивченням біблійних істин,
потребою прощення, молитвою перед іконами чи
просто запаленою свічкою…
Саме цілюща сила християнства провела його
розбитими в пух і прах путівцями історії до вінця
наймасовішої релігії в світі… Провела крізь криваві гоніння, розколи, чвари, скандали, конфесійні
міжусобиці, війни й особисті травми… І ми сьогодні, як містко висловилась редактор «Нашої віри»
Раїса Лиша, ще бачимо небо, шлях і обрій перед
собою. Власне, вона не любить багато говорити.
Вона пише… Вдумливу прозу, вірші (збірка «Зірнула зірниця», спогади «Дерево світу зітхає», наприклад, і справді бринять мелодією серед «гарчання
вовкодавів кінця ХХ сторіччя», як влучно сказав
автор передмови Юрій Вівташ – її колега, однодумець і чоловік), есеї й інтерв’ю, які часто «ловляться» на ходу – в короткій розмові з кимось…
Серед авторів газети ми, читачі, бачимо впродовж 26 років її існування представників різних
християнських конфесій – Патріярха Київського
і всієї Руси-України Філарета (УПЦ КП) та Блаженнійшого Любомира Гузара (УГКЦ), добре знаних
Патріярха УАПЦ Димитрія та Архиєпископа Харківського і Полтавського Ігоря (Ісіченка), Єпископа
УГКЦ Бориса Ґудзяка (єпархія Св. Володимира
Великого в Парижі) та настоятеля православного
храму Св. Покрови, що в селі Рубанівське на Дніпропетровщині, о. Василя Пишного… Останній,
до слова, запустив до обігу щомісячник «Молодці
українці!»: про українство і його духовні начала,
філософію буденних речей, культурну спадщину,
персоналії, що творили нашу історію, і нас – зі своїм одвічним пошуком істини. Також громада храму
Св. Покрови видала книжку земляка Юрія Фоменка («Хранитель степу»), який, облишивши свій біз-

нес, пішов добровольцем на війну. І «Наша віра»
охоче друкує й цього чоловіка…
Подібні Фоменку автори є серцевиною «Нашої
віри» – як і жадав того Євген Сверстюк, вони звертаються до газети, як до вівтаря, шукаючи свою
свічу, свою «Божу правду». У декого це виливається у сповідь, у декого – в проповідь, бо мудрим є
що сказати, а досвідченим є чому навчити. Це стосується, насамперед, Василя Овсієнка і його аналітичної хроніки шістдесятництва, правозахисника
й релігієзнавця Мирослава Мариновича, поета,
дисидента й громадського діяча Миколи Горбаля,
науковця і фольклориста Людмили Іваннікової,
громадського діяча, журналіста Тараса Марусика,
Шевченківського лавреата, письменниці Віри Вовк
з Бразилії, письменника Андрія Кондратюка, мовознавця й журналіста
з досвідом «самвидаву» Святослава Караванського, який нещодавно залишив нас,
політика, економіста
й громадського діяча
Олександра Сугоняко,
істориків Володимира
Рожка та Бориса Ткаченка, майстрині пера,
журналістки Антоніни
Пипко… А Осип Зінкевич, директор і засновник видавництва
«Смолоскип», якось
так зумів заполонити собою редакційну атмосферу, що без нього важко її й уявити.
Коли рейдери викинули «Нашу віру» на вулицю, він дав їй притулок у своєму тісненькому
«Смолоскипі», не кажучи вже про те, що підтримував повсякчас і дією, і добрим словом, і грішми…
Так, гроші ще не втратили своєї ролі навіть там,
де, здавалося б, усе має триматися на Божому
благословенні. Незалежна газета Сверстюка виходила й продовжує з перебоями виходити на самій
передплаті та людських пожертвах, відмовившись
заробляти на рекламі та служити можновладцям –
в обмін на натоптаний гривнями рахунок у банку.
Саме це приваблює до неї людей з вільного
світу – зарубіжжя. […] В США про «Нашу віру»
можна прочитати в декількох книжках зарубіжних
авторів – хоча б і в аналітичній праці Ендрю Вільсона The Ukrainians: Unexpected Nation (London:
Yale University Press, 2002), до якої ввійшли уривки інтерв’ю з Євгеном Сверстюком від 24 березня
1998 р. Видатні персоналії із Заходу бували і є
гостями в редакції, як ось екс-посол США в Україні Вільям Тейлор чи геополітик Збіґнєв Бжезинський, який задовго до нинішніх процесів в Україні
спрогнозував їх, відводячи Україні ключову ролю
у збалансуванні влади в Евразійському регіоні та
обмеженні російських геостратегічних амбіцій. І,
звичайно ж, знаходять в часописі діяльну підтримку інтелектуали й громадські діячі з Ініціятивної
групи «Першого грудня», які прагнуть окреслити
перед народом України конкретні шляхи втілення
тієї ролі в реалії. І все ж 1997-й рік, коли часопис
увійшов у п’ятірку найтиражніших некомерційних
видань – з 55-тисячним числом передплатників,
на жаль, більше не повторюється. Дива й нема,
бо про українців ще не скажеш, що вони не уявляють свого життя без церкви, як і ті ж канадійці чи
американці.
Мультирелігійна культура тут настільки проникла в тканину суспільного життя, що церкви стоять на кожному перехресті, і нікого не турбує, якої
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ти віри і чи переступаєш їхній поріг – були б твої
дії продиктовані добрими намірами. І все ж саме
Америка, а не Британія (яка в 1600-х завезла на
континент церковні порядки, догми та непокору їм, релігійні традиції й ритуали) сьогодні дивує світ ущерть наповненими церквами. Мабуть,
люди знаходять в релігії те, на що не мають відповідей від політиків. Саме віра допомогла Америці уникнути голоду в роки Великої депресії, коли
уряд виявився безпорадним перед кризою, хоч як
намагаються російські «аналітики» довести протилежне: голод у Штатах таки був! Що й справді
утримало Америку над прірвою голоду в 1930-х,
то це ота многолика турбота про ближнього, якої
вчить Христова заповідь і яка засіла в крові, жилах
та помислах простого американця. Люди ділились
останнім з подорожнім, що кидав ферму й мандрував з дітьми та вузлами до Каліфорнії. Навідувались до віддалених, забутих Богом ферм з кошиками кукурудзи, картоплі, бобів – що Бог послав,
тим і ділились із сусідами. Лікарі, не думаючи про
платню, днями й ночами мандрували по дворах та
підліковували. Вчителі вигрібали вдома всі закутки
й приносили до школи найбіднішим дітям яблуко
чи варену картоплину…
А нас у радянській школі, заплющивши очі на
вчинений партійними «божками» Голодомор, вчили, що в капіталістів «людина людині – вовк»!
Утім, якщо зазирнути в учорашнє Штатів, то не
все починалося з високої моралі та глибокої віри.
Першу церкву в Нью-Амстердамі (нинішній НьюЙорк) збудували в 1642 р. на кошти, зібрані під час
«п’яних» весільних гулянь. Алкоголь був такою ж
звичною річчю в Новому Світі, як і молитовник,
а хмільний сидр (hard cider) навіть служив певний
час валютою. У в’язницях спиртне було в раціоні
на одних правах з юшкою та водою й не підлягало оподаткуванню. Однак у пуританів Масачусетса не знайдеться милости до безневинних жінок,
брутально звинувачених у «відьомстві» і безжально страчених у 1690-х.
Святкування Різдва було заборонено від 1651го й каралося 5-шилінговим штрафом. Дарування
поступово виросло до величини, за яку мало не
билися. Німці, від 1680-х густо заселивши Мангетен та Пенсильванію, про Св. Миколая «забули»
ще в Европі – під тиском лютеранства, яке проповідувало верховенство над ним, зокрема в місії
дарування, Христа-дитяти (Christkind). Протестанти-британці, обрізавши крила Св. Миколаю, визнавали подарунки протягом «12-ти днів Різдва»
і особливо на Новий рік. Ще якось старалися шанувати Сінтер Клааса сім’ї голландців-старовірів,
роздаючи дітям апельсини й імбирні пряники на
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таття-роздум Тетяни МакКой
«З хрестом на плечі» написана
з ініціятиви авторки, котра, живучи в Америці, не перестає вболівати за
справи в Україні і розуміє значення вільної чесної преси, від якої великою мірою
залежить доля і розвиток держави та становлення національно-суспільної свідомости. Бо правдиве слово, як і вся глибока образотворчість буття, невід’ємно
пов’язане зі свободою особи й народу.
Редакція висловлює глибоку вдячність
пані Тетяні МакКой за її добротворчу ініціятиву розворушити українство та привернути увагу до збереження в нашому житті
тих вічних смислів, які рятують не лише
Україну, але й людину та світ. Щиро дякуємо також творчому колективу «Нової
газети» (США) за цю з багатьох оглядів
важливу публікацію.
Зауважимо, що авторка не мусила ставити собі за мету згадати всіх добродіїв та
авторів, які зробили свій внесок у велике
дійство часопису. Чимало ще імен можна
було б назвати і з України, і з діяспори… І
то багата тема для дослідження.
До речі, діяспора прийшла в Україну на

вечерю 5 грудня. Отож Св. Миколай, подолавши
шлях від Мир до Нового Світу, кілька століть мусив перебиватися з хліба на воду, маючи сильну
конкуренцію в особі процвітаючих покровителів
европейських іммігрантів – Св. Георгія, Св. Андрія
та Св. Патрика.
Однак узвичаєні в генофонді іммігрантів прадідівські традиції зробили своє, і вже на момент
війни за незалежність від Британії (1775–1783)
Св. Миколай перейшов на part-time; на сьогодні
він, Санта Клаус, створив в Америці «імперію доставки дарунків», втиснувшись в Різдвяний календар (Різдво офіційно визнали в 1870 р.) і мирно
розділивши із Всевишнім місію «любови до ближнього».
О цій порі, коли повсюдно все ще панує експресія Різдвяного милосердя, доречно було б згадати
тих братів та сестер «Нашої віри» із закордоння,
які, не вичікуючи нагоди, допомагали матеріяльно
упродовж цих мало не тридцяти років – не Сверстюку і не Лиші з Вівташем нести їхнього хреста,
а нам з вами, шановні читачі і всі, хто ще потребує
Божого слова й світла. Насамперед, це невтомна
діячка в царині православного християнства Надія
Мірчук з Лівінґстона (штат Нью-Джерзі) і згадувана вище Надія Світлична, подружжя Софія і Олесь
Скопи із Сан-Дієґо (штат Каліфорнія) (їхня родина,
зокрема дочка Віра Скоп і нині допомагає газеті),
громадський діяч і меценат Роман Воронка з НьюДжерзі, Дарія Бродхед, Катерина Щербань та Леся
Храплива-Щур з Канади, подружжя Любомира
і Теодосій Крупи з Моррістауна (штат Нью Джерзі),
Зиновій Квіт з Філадельфії (штат Пенсильванія),
героїчний борець за волю України, діяч ОУН-УПА,
що був водночас активним автором часопису Степан Семенюк з Польщі і віднедавна – добре відомий журналіст і громадський діяч Микола Галів
з Нью-Йорку.
Цих людей недарма вважають в редакції «Нашої віри» добрими янголами, хоча декого з них
вже й немає в живих… Однак доброчинство їхнє
живе та кличе, шановні читачі, проявити силу
волі й духу, підставивши під хреста й своє плече. Долучитися до утримання на плаву часопису,
який потрібен сьогодні Україні, мов ковток води, –
і справді свята справа. З цим звертається до читачів-українців та земляків за кордоном невеличкий,
але працелюбний, мов бджола, колектив редакції:
аби часопис не замовк, а виконував свою духовнопросвітницьку місію й далі.

Скорочено
«Nova газета», 13 січня 2017, Нью-Йорк,
США

початку 90-х як справжній волонтер, свідомий своєї шляхетної місії і незнищенної
рідности рятівник. Діяспорні українці шукали, де докласти зусилля для піднесення
національного життя. Їх було видно і чути.
На відміну від нерідко більш мовчазних,
заклопотаних невилазними проблемами
передплатників газети в Україні. Тому мимоволі з’являлося враження, наче за кордоном читачів більше ніж в Україні. Хоч
насправді це не так.
Але приклад надхненної й злагодженої
підтримки представниками української діяспори не лише нашого часопису, а всіх
сфер національно-культурного життя в
Україні показав, як багато може зробити
навіть одна людина, яка носить в душі цілий рідний всесвіт і є свідома своєї мети й
високого призначення.
А сьогодні, в нових випробуваннях, ми
знов бачимо, що є речі, які суспільство
жодним чином не повинне лишати поза
увагою, пускати на самоплин. Бо це наш з
вами світ, який ми творимо, рятуємо, розвиваємо…
Раїса Лиша

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ,
м. Ірпінь

Москва не хоче
віддавати мощі
Святого Петра
Калнишевського

Нещодавно в Київі вийшли друком спогади
державного і громадського діяча Івана Рішняка «Своєю стежкою іду».
Мемуарист розмірковує: «Я часто думаю:
як трапилося, що ми, нація, якій дарована
найродючіша земля на планеті, досі не збудували собі гідне життя?! І що треба зробити,
аби й на нашу вулицю прийшло Свято?.. Доходжу єдиного висновку: нам усім треба щиро
помолитися, попросити вибачення у Господа
за ті десятиліття нав’язаного нам «атеїстичного мракобісся», за зруйновані Храми в душах людей та Віру в їхніх понівечених Голодомором, репресіями серцях».
Іван Рішняк розповідає, зокрема, про діяльність очолюваного ним Благодійного фонду
імені Петра Калнишевського. Фонд багато зробив для повернення із забуття доброго імені
останнього кошового отамана Запорозької
Січі Петра Калнишевського, якого Катерина ІІ
ув’язнила в підземелля Соловецького манастиря. Там отаман пробув чверть століття.
Завдяки діяльності Фонду Петра Калнишевського останньому кошовому встановлено
пам’ятники. В рідному селі отамана Пустовійтівці (нині Роменського району на Сумщині) відбудовано Свято-Троїцький храм, який Калнишевський збудував власним коштом у 1773 році.
Також Петро Калнишевський власним коштом
спорудив із десяток церков по всій Україні.
Завдяки копіткій праці виконавчого директора Фонду письменника Данила Кулиняка
побачило світ багато різних публікацій, художніх творів, пісень, фільмів, радіопрограм
про життя і діяльність Петра Калнишевського.
У 2008 році, на честь 1020-річчя Хрещення
України – Руси Українська Православна Церква Київського Патріярхату ухвалила приєднати Петра Калнишевського до лику святих.
Художник Дмитро Григоров виготовив кілька
ікон Петра Калнишевського. Одну з них Фонд
урочисто передав парафіянам Свято-Троїцької церкви села Пустовійтівки.
А церква Московського патріярхату лише
через шість років прийняла рішення про причислення останнього кошового до лику тільки
місцево вшанованих святих Запорізької єпархії. Також канонізувала Калнишевського Архангельська єпархія. Але не більше.
Іван Рішняк повідомляє: «Тривалий час
місце поховання Калнишевського було невідоме. Нещодавно знайдено та ідентифіковано його останки. Але передавати мощі Росія
не збирається. Дрібну частину останків Калнишевського передано в запорізький храм».
Царська Росія замучила отамана Калнишевського. Комуністична Росія замовчувала його
діяльність. Нинішня Росія продовжує тримати
навіть останки кошового отамана на чужині.
Іван Рішняк зазначає: «На Соловках, у Воркуті, у промерзлому «несходимому» Сибіру
замучено й катовано сотні тисяч, мільйони
українців! Великомученик Святий Петро Калнишевський уособлює всіх відомих і невідомих,
він залишається довічним «останнім кошовим
отаманом», щоб нагадувати грядущим поколінням про нескореність українського народу».
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Іван ЮЩУК, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
член Координаційної ради з питань застосування
української мови в усіх сферах суспільного життя
при Міністерстві культури України

ВИХОВУВАТИ В ДІТЕЙ ПОШАНУ
ДО РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Закінчення. Початок у ч. 12, 2016

Французький розвідник Божо 1698 року занотував: «Пісні українські вражають красою». Турецький мандрівник Евлія Челебі 1657 року відзначив, що українці «давній народ, а мова їхня ще
більш всеосяжна й багата, ніж фарсі, китайська, монгольська та всякі інші». Німецький
поет і перекладач Фрідріх Боденштедт з захопленням писав 1845 року: «У жодній країні дерево народної поезії не видало таких великих
плодів, ніде дух народу не виявився так живо
і правдиво, як серед українців… Створити такі
всебічно досконалі народні пісні міг лише народ надзвичайно високої культури. Українська пісенна поезія є найвища не тільки серед
слов’ян, а й у світі».
Такі висловлювання мають бути на стендах
у кожній школі – діти повинні повсякденно відчувати гордість за свій народ і його культуру та
мову. Так виховують дітей у Польщі, Франції, Чехії і в Росії теж.

Діти мають знати, що наша мова не вчорашня – її корені сягають у глибоку давнину. У ІІ тисячолітті до н. е. частина племен,
що жили на території сучасної України, подалася за Гімалаї, на Індостанський півострів. Зрозуміла річ, вони понесли з собою й ту мову, якою тоді розмовляли на
своїй прабатьківщині.

валися наші предки півтори тисячі років тому.
В українській мові є 7,5 тис. слов’янських слів,
спільних з верхньолужицькою мовою; 10,8 тис.
слів, спільних з чеською; 9,3 тис. – зі словенською; 10,2 тис. слів, спільних з сербською і хорватською.
Українська мова, отже, – центральнослов’янська. Той, хто знає українську мову,
легко порозуміється з будь-яким слов’янином,
чого не можна сказати про користувачів російської мови.
Коли Володимир Великий хрестив Русь-Україну,
він як літературну мову запровадив давньоболгарську, на яку перші проповідники християнства
серед слов’ян Кирило й Мефодій переклали богослужбові книги. Тому українська мова протягом
століть розвивалася тільки в усній народній творчості: народ плекав пісні, казки, перекази, легенди,
прислів’я, приказки. Ось явно ще дохристиянська
купальська пісня, яка збереглася на Івано-Франківщині:

Гей, око Лада, Леле Ладове,
Гей, око Ладове, ніч пропадає,
Бо око Лада з води виходить,
Ладове свято нам приносить.
Гей, Ладо! А ти, Перуне,
Дай дочекати Ладі Купала.

Усе тут – і особливий ритм, й імена дохристиянських
божеств – с таровинне, тільІ досі в українській мові збереглося чимало
ки
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мова.
Таких
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слів, що їх вживали наші предки понад чотири тиу
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день, nak – ніч, ahni – вогонь, nabha – небо, hima –
У Литовсько-Руському князівстві (ХІV–XVІ
зима, bhagah – багато тощо. Отже, елементи
століття)
наша мова стає державною літераукраїнської мови формувалися тисячоліттями, як
і все у світі. Але те саме можна сказати й про будьяку іншу слов’янську чи неслов’янську мову, що, як
і українська, належить до індоевропейської сім’ї.
Справжнім початком нашої мови був час, коли
певна група слов’янських племен виділилася із
загальнослов’янського масиву й почала формуватися як окремий народ. Це сталося в VІ столітті.
Слов’янські племена в цей час заселяли простір
між Дніпром і Карпатами. У 558 році сюди зі сходу
посунули жорстокі тюркомовні авари. І тоді, рятуючись від насилля чужинців, частина слов’ян подалася на південь (південні слов’яни), частина – на
захід (західні слов’яни). Наші предки залишилися
на своїй землі, перетривали аварів і невдовзі заснували свою державу з центром у Києві.
Які ж спільнослов’янські слова збереглися в нашій мові від VІ століття? Як їх визначити?
Щоб виявити таку лексику, доцільно зіставити словниковий склад нашої мови з мовами тих
слов’янських народів, які не межують з Україною
і, отже, не могли пізніше запозичувати одні в одних слова, як, скажімо, поляки й українці чи росіяни й українці. Втім, російська літературна мова
сформувалася на основі староболгарської з домішками давньоукраїнської.
Зіставлення лексики української мови з верхньолужицькою, чеською, словенською, сербською та хорватською мовами показало, що від
спільнослов’янської доби, тобто від VІ століття,
у нашій мові збереглося понад 13 тис. слів, якиГалина Захарясевич-Липа. «Вазонок», 1967 р.
ми ми й тепер користуємося, як ними користу-

Турецький мандрівник Евлія Челебі
1657 року відзначив,
що українці «давній
народ, а мова їхня
ще більш всеосяжна
й багата, ніж фарсі,
китайська, монгольська та всякі інші».
турною мовою, точніше говірка волинської
української шляхти, адже саме в Луцьку тоді
творилися найважливіші державні документи. У Литовському статуті 1529 року, основному
законі князівства, написаному в Луцьку, було зазначено: «А писар земський має по-руську літерами й слови руськими всі листи, виписи й позви
писати, а не іншим єзиком і слови…» Ця мова
панувала в канцеляріях, судах, церкві, нею було
перекладено, зокрема, й відому Пересопницьку
Євангелію (1556–1561 роки).
Така, яку ми маємо тепер, наша мова сформувалася на Запорізькій Січі. На Січ збиралися люди з різних кінців України, з різних діялектних середовищ. Відомо, що гетьман Петро
Сагайдачний був родом із села Кульчиців тепер
Львівської области, Северин Наливайко народився в селі Гусятині на Тернопільщині, Богдан
Хмельницький ймовірно з Чигирина, Іван Мазепа
з Київщини, Іван Виговський з-під Овруча, що на
Житомирщині.
Діялекти тут перемішувалися, вироблялася
одна спільна говірка – сучасна українська мова.
Дмитро Яворницький, автор тритомної праці «Історія запорізьких козаків», писав: «Будучи високими
цінителями пісень, дум і рідної музики, запорожці
любили послухати своїх боянів, співців-кобзарів,
нерідко самі складали пісні й думи і самі бралися
за кобзи, які були в них улюбленим музичним інструментом…»
Ось записана майже дослівно емоційна промова козака на січовій Раді 1658 року: «А бодай ніхто
не діждав, щоб Виговського з булави запорозької
зкинули: ані цареві, ані тобі, воєводо, козаки нічого
ні зділали, щоб ви право наше козацьке – обирати
гетьмана – у нас видерли; Виговський головою важив, нас з тяжкої неволі лядської визволяючи; всі
при нім умирати, із ним жити готовисьмо; то вся
Україна: полковники, осаули, отамани, сотники
і чернь – поприсягаємо!» Чиста українська мова,
хоч їй понад 350 років!
Українську козацьку мову утвердили як літературну Іван Котляревський і Тарас Шевченко,
козацькі нащадки. Відомо, що рід Котляревських
належав до найдавніших вихідців із Запорізької
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Січі. Прадід Тараса Шевченка Андрій був кошовим писарем на Запорізькій Січі. Від нього і мову,
і волелюбну вдачу Тарасові передав дід Іван.

Тепер українська мова одна з найрозвиненіших мов світу. Про її високий
рівень розвитку й великі можливості
свідчить і той факт, що перша в світі «Енциклопедія кібернетики» (два томи, 1158
сторінок) була видана 1973 року українською мовою. І термінів, і спеціяльних виразів повністю вистачило для неї
в нашій мові. Українською мовою майстерно перекладено найвидатніші твори
світової літератури. І наша література
надзвичайно багата, тільки, на жаль, ми
її погано знаємо, і наклади її, ніби зумисно, мізерні. Натомість російським ширвжитком завалено стелажі українських
книгарень. А для дітей нема доступних
дешевих книжок з українськомовної художньої літератури, нема легких для читання науково-популярних видань!

Набридливо поширюється лицемірне твердження, ніби нема різниці, якою мовою користуватися: читати, писати, розмовляти. Тим
часом колонізатори, окупанти, поневолювачі
завжди нищили мову тубільного населення й
нав’язували йому свою, свій погляд на світ не
тому, що хотіли прилучити аборигенів до світових здобутків науки, до вищої культури, а тому,
щоб отупити їх, притлумити в них творчі задатки. Чужа мова – як протез, який хоч і забезпечує
ходіння, але сковує рухи.

Як пише відомий російський вчений,
спеціяліст у галузі психолінгвістики
О. О. Леонтьєв, «в основі світобачення
і світорозуміння кожного народу лежить
своя система предметних значень, соціяльних стереотипів, пізнавальних схем.
Тому свідомість людини завжди етнічно
зумовлена, бачення світу одним народом не можна простим «перекодуванням» перекласти на мову культури іншого народу».

Ось спостереження відомого російськомовного композитора Валентина Сильвестрова,
людини, особливо чутливої до звуків: «Я ще
за радянських часів у Львові помітив, що коли
ти перебуваєш в українській мові, в цій стихії,
то раптом думки забарвлюються якось інакше.
Коли переходиш із російської на українську,
з’являється відчуття новизни відтінків, мова
ніби з якимось цікавим вибриком, а коли, навпаки, з української на російську, то остання спочатку здається якоюсь прісною, по-лакейському
вихолощеною».
Чужа мова, витіснивши рідну із структур мозку, як комп’ютерний вірус, руйнує закладені в них
природою через спадковість творчі можливості,
вироблені в процесі етнічної еволюції. Іван Франко на початку минулого століття справедливо й
з болем писав: «Люди, що могли б були зробитися пожиточними діячами на рідній ниві, люди талановиті і працьовиті, перейнявшися нещасною
манією – міняти свою рідну мову на чужу, раптом
робилися мов духово в часті спаралізовані, тратили живе чуття». Відірваність від рідної мови,
застерігає Іван Франко, мала для таких зденаціоналізованих діячів фатальний вплив на весь
їхній психічний лад. Одна річ – знання чужих мов
та володіння ними, інша – зрада рідної мови на
користь чужої.

Російська мова в Україні – не благодійний
подарунок, це колонізаторський троянський
кінь. «Мова завойовника в устах завойованого є мовою раба», – слушно сказав
хтось із мудрих людей. Мова – це не щось
таке, що можна легко міняти, не отуплюючи мозок, не збіднюючи його можливостей.
І цю проблему перед дітьми треба ставити гостро, без ліберальних викрутасів, без
лакейського перегинання перед колишнім
«старшим братом». Збережемо мову – збережемо майбутнє для наших дітей.

Спогад о. Василя Пишного
і о. Володимира Дерев’янка

Пригода на Щедрий вечір
на півночі Росії
в роки «застою»
У зовсім скрутні часи люди
відкладають харчі про запас.
Віруючі відкладають на Свято, щоб поділитись не тільки
радістю Благовістя, а й пригостити всіх святковою трапезою. А у селі – і поготів. Весь
піст економлять, складають
бережно
продукти,
щоб в Празник – і гори
пиріжків, і холодець,
і ще всього-всього…
А як же? А як Христос
прийде і запитає: «Чи
іматє що снєдно?»
Ось зимові Свята
прийшли і в сільську
церкву на півночі Росії. Та якраз в самий
розпал
совєтського
застою.
Відзвонили
Різдвяні святки, ось
вже й Василя день.
Зібралась купка віруючих у Храм, послужили Літургію Василя
Великого, повеличали Святителя, підходимо до
о. Василя благословлятись,
поздоровляємо його з Днем
Ангела: «Батюшка! Приглашаем Вас на праздничное
чаепитие в церковную сторожку». – «Да я и стол еще не
накрывал», – пробує віджартуватись о. Василь. – «А мы
уже всего наготовили, только
чай заварить».
Розсілись,
чай
парує,
у кожного пиріг в руці, аж раптом в двері ввалюються три
міліціянти. – «Ехали из соседней деревни, решили заглянуть…».
Коли перший шок розтанув разом з клубами вуличного морозного туману,
бабульки взялись запрошувати непроханих гостей до
столу. Нагодували служивих,
по чарці піднесли. Стали
вони прощатись, та й кажуть:
«А Вам ведь, Василий Иванович, домой не близький путь,
можем подвезти». – «Спасибо за предложение, не откажусь, не каждый день милиция подвозит»…
…Їдемо білим засніженим
пустинним полем, підозріло
довгенько їдемо, я вже по
боках почав озиратись, як не-

сподівано міліціянт, що сидів
поруч, на ходу відкрив дверці УАЗика і виштовхнув мене
в рівчак в кучугуру снігу. Койяк вибравшись з-під снігу,
я зрозумів, що місцевість мені
зовсім незнайома. В ярочку
блищав незамерзлий потічок.

вився одразу в управління міліції. Заходжу в кабінет і питаю
начальника: «Что это ваши работники натворили? Кто отдал
приказ?» А він мені прямо відповідає: «Ваш єпископ…»
Потім було багато чого:
і бурхливий «прийом» у єпис-

«Піду по руслу ручая, вода
кудись приведе», – думаю.
А носив я тоді круглий рік гумові чоботи, та, щоб не захворіти на ревматизм, за порадами бувалої стариці-вівтарниці
я настелив у чоботи газет та
собачої шерсти – вийшло тепліше, ніж в бурках! Так і побрів я за течією. струмка то
по дну його, то бережечком.
Вже стемніло, коли я побачив
вогник. Прибавив ходу і вийшов до самотньої хатинки на
узліссі. Постукав у двері. На
поріг вийшов привітний чоловік і запрошує мене в хату обігрітись. Він місцевий лісник.
За чаєм я повідав йому про
свої пригоди. Він хитає головою – «Знайомий почерк, це
їх прийоми».
Розповідає мені і за своє
житіє. Колишній послушник
того єпископа Тихона, котрий
не прийняв ні совєтської влади, ані сергіянської згоди і пішов у затвор. «А я вивчився
на лісника, бо в лісі вільніше,
ніж між людей, я, так би мовити, лісник-відлюдник».
Так ось куди мій Ангел привів мене оцим потічком!
На ранок лісник показав
мені, як вийти на шлях до міста,
попрощались і я рішуче напра-

копа, і гоніння, і звільнення
того єпископа з катедри «за
зловживання фінансами»…
А зі мною (дякуючи ліснику-відлюднику) після цього
випадку відбулось дивовижне – це мої зустрічі з живою
православною Вірою і Традицією, знайомство зі свідками
і співслужителями святителя
Агафангела,
архиєпископа
Варлаама, єпископа Тихона,
митрополита Іоанна, ієродиякона Василія, монахині Єлени, схиігуменії Севастьяни,
монахині Євлампії, архимандрита Павла, схиархимандрита Пафнутія, придворними фрейлінами і ще багатьма
іншими потаємними монахами і подвижниками «в миру».
А монахиня Єлена, яка
часто пригощала мене в своїй келії свіжоспеченими смачними пирогами і чаєм, помираючи, заповідала мені архів
архиєпископа Варлаама…
Світла і свята пам’ять всім
цим Божим людям!

Храм Святої Покрови,
с. Рубанівське, Васильківський район на Січеславщині
На світлині –
отець Василь Пишний
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Поезiя

Небо розкрилене наді мною
***

Всі літні місяці
панував
у мені і навколо
суховій
випалював на порох
і дужим подухом
приносив здаля
видіння іншого виміру
Все літо працював суховій
яріючи в добрій люті
вимітаючи до блиску мою душу
вимітаючи все що нанесено в неї чужого
хай і гарного
і я була спокійна і вдячна
і я вільною стала до легкості
і прозорою – до відсутности себе у собі
і ось з позахмарних бескидів
невидима і невагома
мандрую світами

***

Я повертаюсь до вас
мовчазні дерева
відновлюю в пам’яті
кожний порух кори
шелест листя
Я повертаюсь до Вас
зі світу
що заріс
здичавілими словами
з урятованими
Віра
Надія
Любов
щоб у тиші Вашої мови
відновити світ у собі
Я повертаюсь
Зі мною Печаль і Радість

Марія ГОНЧАРЕНКО

і акварелями розмиті
пейзажі в’януть на стіні
час протікає у мені
й у потаємній глибині
згусає словом

***

Жити – як творити молитву
надхненно самозречено палко
бо життя то і є молитва
найсвятіша молитва Світу

***

Розлитий у просторі
І не обмежений тілом
Ти бачиш усе
І таки наполягаєш що я є Твоя
подоба
Отже я можу бути такою як Ти
Але Отче
Наш час тут Тобою обмежено
І ніхто ще не бачив
Щоб за життя тут хтось
Став справді Твоєю подобою
Тобою Отче
Не гнівайся
Дай зрозуміти
Що означає насправді
Все те що є видимим тут
Дай бачити Тебе
Розлитого у просторі

***

***

усе тихіше непомітніше для всіх
яскравіше глибинніше у себе
я розгоряюсь
як розростаюсь
огнистим деревом

***

ви не любите поезію
бо її треба слухати серцем
і для цього треба його збудити
але ви любите віршики
та їх авторів
бо слова їх шурхотять
як забавки
як обгортки
карамельок солоденького змісту
а Поети в довічних
кривавих на серці ранах
і світ їм ваш прагматичний
в гонитві за щастям –
омана.
Дякую, Еллане,
за точно знайдені слова
відлунює болем у мені їх туга
і обпалює їхня жага

Нема дня і ночі
білого і чорного
є буття
у якому
тільки самопожертва набуває змісту

***

І я поставила крапку в останнім
рукописі року
і я омила тіло і в тиші ночі
звертаюсь до Тебе в надії
очистити душу –
Хай омине мене марнославство
бо я бачила як воно змінює
тіло і душу і толочить усе навколо
Хай омине мене жадоба влади і грошей
бо перевтілює вона людей
у їх протилежність
і несправжні друзі оточують їх усюди
і прости мені моє безсилля
бо я бачу і нічого не вдію
і я дякую Тобі що дав добрий зір
бачити все і не впасти у розпач

***

Повертаюсь додому
іду понад лісом
наді мною Стожари
вони нагадують
Чумацький віз
символ дороги
несподівано приходить думка
що життя це і є дорога
якою повертаються додому
і зараз вона проходить
отут попід лісом
безмовна як вічність
Я повертаюсь Додому

***

Зоре моя вечірняя
стоїш у вікні
кожен вечір
як на чатах
при моїй душі
щоб вона зболіла за день
не заголосила
а неквапно біль і радість
в слово перелила
Зоре моя вечірняя
дякую тобі
матір’ю далекою
в радості й журбі
ти мене не залишаєш
Сяєш

трава розмовляла зі мною
я прокинулась
все мало свій голос
і поставало у власнім світлі
світ змінився в мені
несподівано і назавжди

***

безмовні знаки Твої
Ти нам залишив три вміння
чути
бачити
відчувати
плинне чуємо ми одразу
бачимо мо’ і глибинне
а УСЕ
відчуваємо серцем
випростаним і правдивим

***

Хмариною серед хмар
травиною серед трав
людиною серед людей
зникаю і набуваю
легкости
впертости
незнищенности

***

***

Я русло часу
він мене щомиті змінює
щомиті
надхненням пальці осяйне

Не обмеженого тілом і часом
Це ж не нахабність Отче
Це може лиш здогад що мусимо вже
прозрівати

Малюнок Toni Schneider

Страшно бути листям безсилим
гнаним вітром куди заманеться
хочу бути
вірю що буду
листком на дереві вічно зеленім
Страшно бути останньою краплею
у пересохлому горлі джерела
і відчувати як спрага вбиває
квіти земні і земні дерева
О страху мій
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«Благання»

Раїса ЛИША

я дякую тобі що брав у полон
мій розум і серце
і катував свідомість марнуванням
часу
на метушню і перемоги
давно второваної дороги
О Страху мій
мій Ворог-Друже
руйнуючи мене нову творив
довершенішу і правдиву

***

Я — стріла яку випустив Той
ім’я чиє не годиться промовляти
надміру
долаю простір і час мовчазною
якою тільки можна бути у цьому
гамірному світі
надхненною і робітничою
мені відкрилося Поле
я ратай на ньому старанний
ПОЛЕ НАШОГО ДУХУ
і на просторім його безмежжі
невпинно проявляю минувшину нашу
і дозріле зерно безсмертя
я засіваю знову

***

події дня цього — то пил
що засипає душу
події дня цього — то знак
що опиратись мушу
події дня цього в мені
немов ті хвилі в глибині
згасають тлумляться ...
поволі
на дні Душі
зростають Гори

***

За картинами Валерія Франчука

«Пройти безвихідь»
«Пройти безвихідь»
як пройти життя
з усіма його пастками і оманами
пройти безвихідь
і дійти виходу
якого власне Тут нема
пройти
і у той момент стати Там
СВІТЛОМ

«Солярис»
я побачив планету Земля
утаємничену і тремтливу
в космічних вихорах
вона стала іншою
стали видимі
лише
безсмертні речі
дерево
оселя
вітер
За картинами Галини Севрук

«Благословіння»
щодня благословляється на світ
це дар усім
з отих аж позахмарних бескидів
із Того Світу
де моляться за нас за всіх
легкі й незримі
слова ці
кожному приносить Вітер

ось я
перед Тобою
тихіша трави
яку Ти всюди розсіяв
яку виполюють і витоптують
а вона знов проростає
як цей народ
я частка його
Перед Тобою я
тиха трава
та відчуваю в собі вже іншу
тож якщо це можливо
і не порушить задумів Твоїх
покажи мені мене справжню
якою повинна бути
та
що тихіша трави
перед Тобою
ось
я

«Молитва»
ще здалеку
від горизонту
побачила дерево
воно закривало півнеба
й світилось незвично
нарешті я підійшла
Й тож не дерева крона півнеба заступила
то замислений Джура скам’янів
наче брила
навкруг нього молоді Вітри поставали
що чули од діда-прадіда оповідали
загули Пороги під водою Дніпра
випросталась
потягнулась угору принишкла Трава
над Великим Лугом
небо стало пругом
зблиснула Кінська Вода
повертається Пам’ять
пробуджуюсь я

Сущий
Всеблагий
Твій Сад
що на краю Чумацького шляху
уже зістарився
його гілля
покручене могутнє почорніле
немов з гравюри Андо Хіросіге*
прекрасним є ..
любуюся
проте прошу дай зрозуміти суть
народження зростання і старіння
суть Задуму Твого
Всевідаючий
Всюдисущий
* Андо Хіросіге. «Сливовий сад в
Камейдо»

Пращур
згорбатився Чумацький Шлях*
важка дорога
у часі зник навігаційний знак
Дніпра Пороги
тривожно нам на цих Полях
в небесній сині між зірками
невдовзі я спущусь
із круторогими биками
і буду з вами я орать
це Поле здичавіле наше...
* дивлюся на полотно Петра Сипняка «Чумацький Шлях»

МОЛИТВА
„У НЕВИДИМОМУ…
ХРАМІ”
Марія Гончаренко за фахом архітектор, а за покликанням вочевидь
поет. Її творчість – явище в сучасному українському літературно-мистецькому просторі глибоко сутнісне, позначене універсальністю світогляду, самобутнє і виразно провіденційне.
Поезія Марії Гончаренко (збірки «Структури Я», «Сполом», Львів,
2001; «Мовчання дерев», «Сполом», Львів, 2006; «Мозаїки в стилі модерного рондо», «Пульсари», Київ, 2007) привертають увагу насамперед тим, що це слово людини, яка надзвичайно проникливо й всеосяжно відчуває світ, межову ситуацію зміни часів і кризу духу людини.
І ця болюча та водночас найбільш творчо пробудна ситуація світу відкривається їй у серці як простір духовної дії – як поклик до істинного
здійснення себе і світу: «Щасливий той хто чує / молитву світу /
настав його час / рятувати / настав його час / запам’ятовувати /
настав його час / оповідати». І знову: «Життя моє – човен / а в ньому – Всесвіт / веслую сильніше / бо хвилі навколо / високі як гори».
У величезній тиші, серед цілого космосу звучить той голос правдивої української душі, яка немов птах-фенікс, пробивається, палаючи,
крізь нетрі оспалого, заблуканого світу – до себе справжньої, якою
має постати в очах Творця.
Певно саме така максималістська, відважно сутнісна і всетворча
постава особистости й засвічує в поезії Марії Гончаренко живий обрій
нового часу, який наближає нас до людини духовної.
В самому стилі витончених, розмаїто промовних верлібрів, в плинності образоформ весь час видніє межова ситуація прозріння суті –
«мить / яка вже є і якої вже немає / на цій хисткій межі / виникає
Слово / прозорою аквареллю». І зблискує образ огнистого Святого
Меча – невидиме Світло правди, до якого постійно звернений внутрішній зір поетки («не сплю я навіть уві сні / вартую Світло»).
Невидиме Світло, яке поетка вартує так пильно, аби навіть її власна тінь не перетнула шлях, і дух, що його у найтяжчих випробуваннях
єдиного, мовить, «рятую завжди», якраз і надає її слову виміри вічної
творчости буття у безмежному Всесвіті. Чумацький шлях і Чумацький
Віз – символ дороги, для неї близька, найпосутніша реальність.
Поетичне слово Марії Гончаренко несе в собі аромат давнини,
глибину культури, а водночас неповторну свіжість першотвору, вітер
світів, які «творять нас / і ми творимо їх». «Мені відкрилося Поле /
я ратай на ньому старанний / ПОЛЕ НАШОГО ДУХУ / і на просторім
його безмежжі… / дозріле зерно безсмертя я засіваю знову».
В суті своїй «тихіша за тишу» поезія Марії Гончаренко є справжнім,
рідкісним в усі часи, одкровенням душі, яка відважилась прийняти абсолют духовного начала як святу творящу силу життя і усвідомила
себе вільною й світотворчою у Божому Всесвіті.
Так слово в неї стало шляхом і творчістю, що невід’ємна від життя:
Щоб «не занурюватися в мерехтливу буттєвість / а збудувати собі
незбориму відстань самодостатности».
Такий вибір людині зробити нелегко. Для цього треба мужности
і неабиякого зору душі, щоб «виструнчитись / знайти в собі цілість
/ що є опорою всередині тебе / ступити на усамітнений шлях / що
є принципово шляхом правдивих».
І на цьому шляху сотворення неповторного власного світу приходить відкриття, яке небагато людей готові прийняти, що справжнього
смислу життя набуває лише в самозреченні. Саме так, приймаючи
випробування і Печаль земного світу, яка невід’ємна від Радости бути
собою, душа поетки набуває внутрішньої свободи, простору вічности
і незнищенности – й переливає той безцінний набуток у слово. В тому
слові чути, як промовляє трава, і дерева, і кожна річ, бо усяке існування має своє світло, свою мову.
Не часто доводиться стикатися в сучасній літературі з такою потугою
і трагізмом духовно-творчих шукань у земній драмі людини, з таким послідовним, прозорим та сповненим осяйних відкриттів змагом душі і з таким
високим світлом самодостатности, що вирізняє творчість Марії Гончаренко як момент становлення духовної зрілости нової української літератури.
Марія Гончаренко не боїться залишитись непоміченою, навіть непрочитаною. Її поезія має ту пекучу силу вистражданої незбагненної
правди, що «життя – це дорога додому», яку ми можемо збудувати й
пройти лише особисто самозабутньою творчістю духа і серця.
Про себе вона мовить спокійно: «Я в дорозі Додому». Вона справжній зодчий свого шляху – «розкриленого неба», на якому людина
«розгоряється» і росте.
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Запрошуємо до розмови

Антін КОЛОМІЄЦЬ, м. Київ

Освіта має давати те, «що не відбереться»
Дорога редакціє газети «Наша віра»! Висилаю Вам свій роздум.
Ваше видання об’єднує навколо себе людей, які можуть мати подібні
думки. Важливо було б розвинути тему у якусь ширшу розмову.
Видимий корінь українських проблем я бачу у відсутності будь-якої
програми впровадження принципів духовности в освіті та у суспільстві. Усілякі симулякри на кшталт соціяльної реклами та фальшивих
промов від політиків щодо духовности тільки посилюють відчуття абсолютної порожнечі в цій царині. В принципі, воно і не дивно, бо держава/суспільство, що відокремило само себе від Бога, не може мати
міцної духовної основи за визначенням. За нейтральною і малозрозумілою для невтаємничених назвою «секуляризм» ховається чи не найбільша і найнебезпечніша єресь в історії людства. Гадаю, що певною
частиною українського духовенства це усвідомлюється, проте в цілому, як зазначав покійний протоієрей Олександер Шмеман, церкві посвоєму вигідний цей modus Vivendi або так зване «бабьє благочестя».
Цей страшний, але по-своєму зручний для держави та Церкви глухий кут є надзвичайно небезпечним для сьогодення та майбутнього
України. Наші безплідні блукання упродовж 26 років нашої відновленої
незалежности найпереконливіший тому доказ. Якнайшвидший прорив
кордонів секуляризму з подальшим запереченням самого секуляризму є життєво необхідним для побудови християнської духовної основи
суспільства та держави. Звернувши свою увагу у не таке вже далеке
минуле з його навколомогилянською добою, ми побачимо не секуляризовану освіту, а цілком гармонійне існування septem artes liberales
з розумінням того, що в основі всього Бог.
евдовзі – за
тиждень,
місяць, за рік –
ми зустрінемо
багатьох
самотніх людей.
І коли вони нас
запитають, що
ми робимо, ми
скажемо: згадуємо. І тому зрештою
переможемо.
Рей Дуглас Бредбері. «451 за Фаренгейтом»
Як казав видатний мексиканський мислитель Октавіо Пас
у своїй книзі «Лабіринт самотности»: «Сучасна людина прагне пробудженої думки. Однак ця пробуджена думка вела нас звивистими
дорогами кошмарного сну, на яких
дзеркала розуму помножують камери для тортур. Вийшовши звідти ми, можливо, виявимо, що снили з розплющеними очима і що
сни розуму жахливі. Ймовірно тоді
ми знову почнемо мріяти із заплющеними очима». Сни розуму почалися, за словами Є. Сверстюка,
щойно людина поставила розум
на п’єдестал. Століття торжества
(за Бердяєвим) гуманізму породили стільки «камер тортур», що
жоден страшний сон не витворить
такого.
«Завдяки гуманістичній сконцентрованості людини на собі, – слушно зауважує Павло Ямчук, – вона
втратила не лише ІНШЕ в світі, але й
ІНШЕ у самій собі». (П. Ямчук. «Християнський консерватизм. Дух. Епоха.
Людина». Луцьк, Терен, 2005). Манівці «жахливих снів» привели нас у не

менш жахливе сьогодення, для виходу з якого людина мусить повернути
собі цілісне та гармонійне світосприйняття, яке вона мала в допросвітницьку добу. Допомогти їй у цьому мала б
відповідна викликам часу освіта, що
викувала б нову аристократію. Проте
нинішня освіта, побудована на матеріялістичній позитивістській основі, не
здатна те зробити.
Прикрий стан нашої сучасної
освіти викликаний багатьма чинниками, серед яких відсутність коштів
я би поставив на останнє місце.
Важливішими, на мій погляд, причинами є бездуховність і мертвість
освіти (друге є прямим наслідком
першого). Освіта вчить багато чому,
але не вчить головному, як казав
Спаситель – «Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого,
а потрібне одне. Марія ж обрала
найкращу частку, яка не відбереться від неї…» (Від Луки 10:41,42).
Навчити тому, «що не відбереться», дати це людині – то і є завдання освіти та виховання. Вміння
розрізняти перлини від скляного
намиста, вічні цінності від сезонних
цінників, добро від зла, гідне від
ганебного. Важливим є не стільки
«натоптування» голів фактами та
формулами, а «облаштування» цих
голів таким чином, щоб нове знання
легко знаходило собі в цій голові
місце. Для виконання цих завдань
необхідно повернути школі та освіті
її найвищий рівень, який вона мала
за часів розквіту Київо-Могилянської академії. Гармонійність освіти
давала гармонійність світоглядну
та творчу.

Зауважу, що тривалість життя
складала років 55. Небагато, як на
сьогодні. Проте ККД тих людей був
неймовірно високим у порівнянні з діячами наших днів, що живуть помітно
довше, а користи приносять помітно
менше. Петро Могила жив 50 років.
Дмитро Туптало – 58. Успішність величезної кількости випускників тієї
доби свідчить і про неабияку успішність тодішньої моделі освіти. Саме
тому я вбачаю за необхідне всебічне
вивчення досвіду старомогилянської
освіти з метою його запровадження
тепер в Україні.
Оскільки людина є образом Божим, то в шкільній освіті належить
викоренити ганебні байки про те, що
людина є «говорящею обізяною»,
якій розум дав «стальниє рукі-крилья,
а вмєста сєрца пламєний матор». Такою моторошною почварою є людина в уявленні, що його дає так звана
сучасна освіта. Власне і в поведінці
нинішня людина є саме такою. Такою
є і нинішня «еліта». Пам’ятник цій людині пахкотить радіацією у Прип’яті,
пам’ятниками цій людині заповнені
наші міста: погляньте лише на потворні багатоповерхівки і нескінченні
торгівельно-розважальні центри.
Нагадаю, що навчальні заклади
могилянської доби «пачками» випускали геніяльних вчених, зодчих,
полководців, філософів. І кожен випускник був компетентним в усіх зазначених (і не зазначених) галузях.
На жаль, жоден сучасний наш освітній заклад та і всі разом узяті не
в змозі випродукувати бодай десяту
частину випускників старомогилянського рівня (не знаю, чи хоч одного
можуть). Воно й не дивно, бо освіта, що її породило ще індустріяльне
суспільство, спрямована не на виховання правителів-філософів, а на
виховання гаєчок і гвинтиків різного
розміру для різних механізмів, де
власне ЛЮДИНА і не потрібна. Людське машинам заважає. Тут варто
зауважити, що «говорящей обізяні»
з «пламєним матором» замість серця ліпшої долі ніж ота гвинтиковогайкова і не вигадаєш.
Освіта потребує порятунку заради
порятунку України. Україні потрібні
Виговський, Мазепа, Григорович-Барський, Д. Туптало, Сковорода, Паісій
Величковський (див. списки випускників академії). Саме тому треба зібрати групу мислителів рівня Петра
Могили, Памфіли Юркевича, В. Нічик, Сергія Кримського, Євгена Сверстюка та розробити програму повернення до основ освіти могилянської
доби в теперішніх умовах. Це допоможе реалізувати головне право людини – бути ЛЮДИНОЮ, як мовиться

у вірші Василя Симоненка. Людиною
з душею, а не з «пламєним матором».
І освіта, звісно, тільки разом з сім’єю
та церквою мусить боротися саме за
це право для кожної людини.
***
Свій погляд на ідеали української
освіти та аристократії в умовах, за
словами Євгена Сверстюка, «коли
українській нарід перебуває не на
власному духовному утриманні»,
а так, на жаль, є і досі, сформулював Т. Г. Шевченко у повній символів
і смислів повісті «Близнята». Там старший Сокира вчиться у Могилянській
академії разом зі Сковородою, Іваном
Левандою та таким собі Григорієм
Гречкою, якого Ольга Новик у своїй
статті «ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА В ПОВІСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
«БЛИЗНЕЦЫ»» пов’язує з цілком реальним персонажем переяславським
протоієреєм Стефаном Гречиною,
який виховує на родовому хуторі вже
молодшого Сокиру, запрошуючи до
співвиховання свого учня і навчання
музиці Григорія Сковороду. «Почав
він його вчити, крім слов’янської, ще
трьох мов: жидівської, грецької й римської. Він, мабуть, мав на думці зробити з нього доктора принаймні любомудрія, себто філософії. Хлопець
же, хоч і гадки не мав про великі плани свого великого вчителя, проте старався собі нишком і на десятому році
віку свого легко читав Давида, Гомера й Горація, а на одинадцятому привітав свого начальника з новим роком
усіма чотирма мовами, прочитавши
йому вірші, написані в Київській Духовній Академії чотирма мовами – на
пошану митрополитові київському
Серапіонові».
«Гречка вже лагодився був писати до Бортнянського (теж свого
товариша з бурси), бо бачив у молодому Сокирі справжній геній музики
й голос архангельський…» Он яким
постатям в руки Шевченко передає
виховання свого героя! Потужна притаманна консервативній традиції
тяглість поколінь, спорідненість і поєднаність постатей різного часу, наскрізь пронизує Шевченкову повість.

Закінчення в наст. числі

МАЙДАН

«Наша віра», № 1 (346)

11

Євген СВЕРСТЮК

«Ви присутні на святі життя,
і яке б воно не було зіпсуте,
має бути дух радости,
що Бог дав Вам це життя!»
16 грудня 2016 року в Національному музеї літератури України відбулася презентація книжки відомої журналістки Галини Дацюк «Янголи небесної чоти» (Чернівці,
«Букрек», 2016).
У виданні зібране сузір’я видатних постатей, що є взірцем і моральним авторитетом суспільства. Їх усіх об’єднує те, що вони були на записі передач Радіо «Культура» – на гостині в журналістки Галини Дацюк.
Пані Галина сумлінно розшифрувала ті записи. Впорядкувала і видала книжкою.
Сьогодні до Вашої уваги – інтерв’ю з незабутнім Євгеном Сверстюком, письменником, філософом, правозахисником, яке прозвучало на радіо «Культура» 13 січня 2012
року, до 40-річя маштабних арештів української інтелігенції у 1972 р., і було повторене
у грудні 2014 р. на дев’ятини його відходу у вічність.
Г.Д.: Доброго ранку, пане
Євгене! Отож говоримо,
в акурат, як сказав Василь
Овсієнко, у ті дні, коли минає
40 років від часу Великого
погрому. Вас заарештували
14 січня 1972 року – сорокалітнього чоловіка, сповненого енергії і мрій. Якось Ви
сказали, що велика натяжка
говорити, ніби люди готові
були до цього. З якими почуттями Ви натикаєтеся
сьогодні на цю дату?
Є.С: Взагалі такі дати
переломні і не забуваються ніколи. Багато людей так
і означують своє життя – до
арешту і після… Колись я думав, що ніколи не зможу проходити тією вулицею, коло
тих дверей. А потім все це
якось згладилося, і немає ніякого особливого шоку. Майже спокійно.
Євген Сверстюк «Сороковини великого погрому».
І частина:
Великі погроми планувалися в Кремлі. Вони були
«всесоюзними». Але найбільш засекречена республіка в тому відношенні мала
особливий привілей.
Україна була наче експериментальний
полігон
для терористичної політики
Кремля. Удар готувався на
найвищому рівні. Замінено
перших осіб в УРСР. На місце першого секретаря ЦК
Петра Шелеста поставлено
Володимира Щербицького.
На місце генерала КДБ Нікітченка прислано генерала
КДБ Федорчука. Звільнені
діячі були цілком надійними,
готовими виконати будь-який
наказ Комуністичної партії.
Але у ЦК КПРС був критерій сусловської запеклости
й безпощадности. Вона, звісно, межувала з дурістю.
В Україні поставлено під
удар перший ряд дисидентів.
В Росії після розголосу справи Даніеля і Синявського уникали репресій за літературну

творчість. В Білорусії взагалі
уникнули арештів, хоча дисиденти там були. […]
Неволя є неволя. Але в радянській в’язниці кожен день
і кожна година ув’язненого
забезпечена ретельно продуманою каральною програмою. А в перспективі йому,
напевно, світить довгий термін в сибірських концлагерях,
а після того – цілковите вилучення з суспільного і культурного життя. По суті, довічний
домашній арешт. І, як правило, повторні арешти.
КГБ України перевиконував
план. Терор формував полохливі настрої юрби і жадібність
вислужників. Скиглії скаржилися і не помічали, що Стуси обирають шлях офіри. […]
Філістерам здається, що
каторжний вибір був найлегшим, що в лагерях розквітала творчість, що тоді
умови були легкими і т. д. Замість того, щоб щось доводити філістеру, варто було б
йому дати три доби карцеру
в сучасному музеї репресій,
а тоді – можливість уявити
30 діб карцеру і місяці голодівки – і то з обіцянкою, що
це тільки початок.
Але у репресій є зворотний
бік: слово в’язня, що потрапляло на Захід, мало велику
вагу, а це збуджувало відповідальність і піднімало духовну
висоту. […] На Заході читали,
подивляли, переживали і відкривали для себе незнану
Україну в снігах Сибіру.
Г.Д.: За ідеали свободи
люди платили власною свободою і життям. Що має заплатити Україна, аби ці ідеали утвердилися?
Є.С: Власне, ці ідеали
і тоді не утверджувалися.
Якщо вийти на вулицю в той
час, коли тебе чекає машина
з кагебістами, ти побачиш
спокійних людей, які приглядаються і хочуть зрозуміти,
що сталося, і йдуть собі далі.
Вони не думають над цими

проблемами, їм можна говорити те, що говорила тоді
преса, і вони будуть вірити.
Люди в основній своїй масі
були дуже далекі від тих понять, від тих людей, для яких
ті проблеми резонують і які
ними живуть. І тоді, і тепер.
Г.Д.: Вільне слово може
озватися тільки у вільній
душі, – підкреслюєте Ви. На
сьогодні нам більше бракує
вільного слова чи вільної людини?
Є.С: Нині слово має інше
значення, інше звучання.
Нині слово не резонує, воно
не є бомбою. Нема такого
слова нині, від якого б так
стрепенулося суспільство,
яке було б так почуте. В умовах свободи слова завжди є
девальвація слова. А вільна
людина – це завжди актуально – це дар Божий.
Г.Д.: То якби Бог дав більше вільних людей, ми мали б
іншу якість нашого суспільства?
Є.С.: Звичайно. Ми не
будемо ідеалізувати Захід,
але мені запам’ятався випадок… Коли приїхала дівчина
з Голландії до Москви і прикувала себе ланцюгами на
знак протесту проти арештів.
Що рухало нею? Як то треба
було переживати? Це вільна
людина, яка відчуває, що мусить відреагувати, щось таке
зробити і вдається навіть до
подібних заходів. Це вільна
людина! А раб ніколи нічого не помічає, крім того, що
йому зараз корисно.
Євген Сверстюк «Сороковини великого погрому».
II частина:
Дисиденти
відкрили
Україну світові. Україна, загнана в колгоспи і мордована голодом, особливого
інтересу у світі не викликала. Зате Україна, яка бореться за волю, там сприймалася як далека рідня, що
нарешті озвалася до споріднених духом. Українські

дисиденти відкрили Україну
для інтелектуалів і політиків
Заходу більше, ніж усі співці
соціялістичної вітчизни разом узяті. І більше, ніж дисиденти це могли б зробити
в звичайних домашніх умовах, «на волі».
Кремлівські іхтіозаври були
засліплені ненавистю і не розуміли, що закопують українське насіння і затоптують його,
але не назавжди, а тільки до
весни, яка не за горами. Перший перевал – у 1991 році,
другий – у 2004-му.
Януковичі нині скасували свято Свободи. Це смішно. Ми до того свята надто
довго йшли, щоб можна
було його закреслити чиїмось підписом. Більше
того, в цьому святі – важливий етап національного
самоусвідомлення.
Для
України то головне свято.
Нині молоді журналісти запитують: «Чи знали ви, що вас
заарештують?» «Як ви поставилися до вашого арешту?»
«Чи був у вас вихід інший»? Їм
відповідають, що інформація
про наближення обшуків і арештів була відома. Що кожен
готувався до обшуків. Що нині
я зробив би той самий вибір…
Тут є певні натяжки. Сказати правду, ніхто з покосу 1972
року не хотів дати приводу
до арешту. Кожен доводив,
що не порушував кримінального кодексу. Ніхто не хотів
іти до в’язниці і ставити під
удар свою сім’ю. Але йшли
твердим кроком. Говорити
правду – особливо небезпечний злочин. Отже, в операції
«блок» були ознаки державного бандитизму: кагебісти
хапали людей, які працювали
легально і протягом багатьох
років виступали одверто зі
своїми поглядами. Ми нічим
не спровокували арешти, навпаки, то в їхніх головах сталося «коротке замикання»
і вони оголосили «особливо
небезпечними державними

злочинцями» людей, які думали, говорили і писали одверто правду, яку при комунізмі прийнято приховувати.
«Навіщо ж збройний конвой?» «Ви не згодні з моїми
думками». «Яких не пропускає ваша цензура? У вас же
є тисячі ідейно перевірених
академіків і докторів наук,
то нехай вони й розгромлять
ту жменьку поетів і журналістів…» «Ви говоріть про
себе!» – каже прокурор. «Добре, хай вони розгромлять
мене, викриють мої «наклепи» і напишуть свою правду…» «Оце ми й зробимо», –
каже прокурор. «Але ж ви
робите це на закритому суді,
де я один, а вас ціла команда
включно з конвоєм!»
Отже, якщо триматися
правди, то у нас був лише
один вихід: говорити далі
правду і розплачуватися за
неї життям. Я не бачу в цьому особливого героїзму. За
правду, за честь і гідність
завжди треба платити. Ці
чесноти потребують захисників у кожного покоління.
Без одважних захисників такі шляхетні витвори
культури й духу блякнуть
і поступаються місцем перед споживацькими ілюзорними вартостями. Корисливість вкриває життя,
як корозія… Відповідно й
опускається життя до банальности, позаісторичної
за своєю суттю. […]
Є.С.: Ми сьогодні в ефірі
говоримо про великі і трагічні
речі не тільки у моєму житті,
а й в житті України. У цьому
році у мене виходить повна
книжка «Шевченко понад часом». Вона включає один
есей, який фігурував у моєму
вироку. Хоча там усе було про
Шевченка і жодного слова про
совєцьку дійсність. Але це
було для них так лякливо, що
назвали це антирадянським.
Так вони цього боялися! […]
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Учасникові Руху Опору 60-80 років дисиденту
і політв’язню совєтської доби Василеві Білоусу - 90
Кузьма МАТВІЮК, м. Хмельницький

Один iз нескорених
Була весна 1971 року.
Я прийшов до свого приятеля Василя Білоуса, теж викладача технікуму, і розповів
невтішну новину – один із
наших колег по роботі потрапив до лікарні з важкою недугою – інфаркт.
– Від чого? – допитувався я у Василя Кузьмовича –
Адже ж він такий обережний,
ніколи нічого не скаже проти,
біля нього все спокійно…
Ти ж знаєш, що приходиться
переживати нам, але ж у нас
інфаркту нема…
– У нас, Кузьмо, не буде
інфаркту, – відповів мій добрий товариш, – бо ми
ось, – і показав на зелений
листочок. – Ми сама природа – нас душать, ми кричимо, вириваємось, нас
гнуть – ми стараємось випрямитись. Вони можуть нас
вбити, але інфарктами хворіти не будемо…
І це була правда. Люди,
з якими я мав стосунки,
були простими, пересічними
українцями – з одного боку
не героями і не жертвенниками, а з другого – вони
все ж таки не уподібнювалися худобі, яка покірно
йшла і на стрижку, і на забій.
Вони якось опиралися, чинили опір, коли їх зачіпало
за живе, коли їх кривдили.
Не спалювали себе в знак
протесту як герой Чехословаччини Ян Палах чи наші
українські герої – мученики
Василь Макух із Дніпропетровська і Олекса Гірник із
Калуша, але робили те, що
на їх думку, можна було робити в тих конкретних умовах, щоб жити, залишатись
неушкодженими і не втрачати людської гідности. Вони
просто йшли…
Було б занадто приписати
далі Шевченкові рядки – «у
нас нема зерна неправди за
собою», бо багато часу витрачалось на спроби (найчастіше марні) покращити
побутові умови, було прагнення досягти якогось вищого становища у тому таки
суспільстві. Та при цьому
все ж дотримувались звичайної людської гідности
і порядности.
Ми не погоджувалися
з тим, що росіяни мають
свою державу, можуть вільно розвивати свою культуру,
вільно розселятись і збільшуватись чисельно, витіс-

няючи нас, українців. Натомість ми, під прикриттям
словоблуду («борьба протів мірового імперіалізма»,
«созданіє новой історічєской общності» і таке подібне) мали бути для них і виконавцями, і будівельним
матеріялом. Ми вже знали,
що Україна була двічі окупована лише російськими
більшовиками, і що Ленін –
найжорстокіша і найпідступніша людина нашого (20-го)
століття, знали про геноцид
українців у 32–33 роках.
Але ми й чітко усвідомлювали, що говорити про таке
вголос на загал трактується як кримінальний злочин, і такого уникали. Та
коли у працях того ж Леніна знаходили вислови, що
в Україні має бути у вжитку
українська мова, ми відкрито домагалися повернутись
у цьому питанні «до ленінських норм національного
життя». І хоча й підсміювались у своєму колі з Бажана, Рильського, Тичини,
які свого часу боролися за
право славити вождя (Сталіна) українською мовою,
але вважали їх українськими націоналістами, які щось
таки робили для збереження свого. Ми не думали, що
за таку позицію прийдеться

дорого платити, бо наївно
вважали (швидше так хотілося), що репресії 37–38
років – то вже далеке минуле. Однак реальне життя
розпорядилося з нами зовсім по-іншому.
З Василем Білоусом
я був знайомий ще в далекому (як на сьогодні) 1960му році, коли поступив на
1-й курс Української академії сільськогосподарських
наук, а Василь Кузьмович
закінчував 5-й курс цієї Академії. Через 8 років наші дороги перетнулися знову, на
цей раз в Уманському технікумі механізації сільського
господарства, де ми обоє
працювали
викладачами
спецдисциплін… Був кінець
60-х років.
Двічі на місяць (в аванс
і получку) викладачі групувались по четверо осіб,
скидались по 1 карбованцю, купляли пляшку горілки, чотири плавлені сирки,
півбуханця хліба і відзначали «день педагога». Якщо
«четвірка» була з українців,
то розмова, здебільшого,
йшла про наступ на українську мову і культуру. Якщо ж
у «четвірку» потрапляли
фронтовики-росіяни,
то
розмова велася про війну
41–45 років.

А один раз был такой
случай на западной Украине, – розповідає колишній
підполковник.
Подходим к одному
селу, а оттуда, понимаешь,
стреляют. Командир отдает
приказ – «Отойти». Отошли. «Орудия к бою! Беглым
огонь!».
Как дали – сравняли
с землей.
Ми слухали із зацепенінням. Нарешті Василь Кузьмович, також фронтовик, запитує:
– Як? Хтось стрельнув,
невідомо куди і звідки, а ви
стерли село з людьми, повторили Катинь?
Надалі росіяни, незважаючи на їх нібито природню прямоту і відвертість, вже не хвалилися своїми подвигами по
визволенню західної України.
А
росіян-відставників
в Умані було дуже багато. Їх
після війни селили в Умані,
надавали без черги квартири і призначали на керівні
посади. Переодягнувшись
в цивільне, вони щоденно
і повсюдно витравлювали
українське слово і найменший прояв національної
свідомости. Це були завойовники, але ніяк не «асвабадітєлі», як вони себе
називали. «Єщьо одна пятілєтка і с украинским язиком
будет покончєно», – твердив один уманський «асвабадітєль»
Багато росіян працювало
і в нашому технікумі. Ця група була панівною. Всі вони
були комуністами і по черзі
обіймали посаду секретаря
партійної організації технікуму. Якщо хто з наших виступав на захист українського
слова чи української пісні,
росіяни тут же клеїли ярлик
«націоналіста», а це вже
було небезпечно. Якщо після
цього ти не переходив на російську мову або не паплюжив своє українське – ти вже
був постійно в їх полі зору,
і найменший твій промах не
минав безкарно.
Незважаючи на малу
кількість свідомих українців
у технікумі, Василь Кузьмович почав порушувати
питання про відродження
української культури, передусім мови. На педрадах чи
партійних зборах він виступав і вимагав переведення
всіх предметів на читан-

ня українською мовою. Це
було незвично на той час
і виглядало, я б сказав, навіть зухвало. Обережні й
передбачливі викладачі застерігали нас: «Закінчиться
це все тим, що вас пересадять».
За що? За що нас садити? – метушилися ми з Василем Кузьмовичем.
Проте дуже скоро їх передбачення збулися і «родіна» перемістила нас із
викладацьких катедр в совєтські концтабори.
Василь Кузьмович критично і прискіпливо читав твори
Леніна. При такому читанні
він знаходив суперечності
у висловлюваннях і брав це
на замітку. (В залежності від
обставин, вождь міг говорити
одне, а згодом зовсім протилежне). Василь Кузьмович
часто заводив з кимось із
росіян дискусію. По якомусь
часі в ході дискусії співрозмовник висловлював певне
політичне твердження. Василь Кузьмович припиняв на
цьому місці дискусію і голосно заявляв: «Так говорить
секретар парторганізації технікуму, а тепер прочитаємо,
що говорить про це Ленін».
І цитував вислів Леніна, де
був протилежний зміст тому,
що твердив секретар. Згодом
це вже всі знали, і росіяни –
комуністи не наважувались
вступати з ним у політичні
дискусії. Бувало Василь Кузьмович нарочито серйозно запитував котрогось із росіян –
«Ви поділяєте всі погляди
Володимира Ілліча Леніна?»,
а той, уникаючи дискусії,
ухильно відповідав – «Ну как
вам сказать…». На кінець
60-х років це було нечуване
святотатство по відношенню до «єдіновєрного учєнія»
і «вождя мірового пролєтаріата», щоб комуніст замість
залізобетонної відповіді «поддєржіваю бєзусловно», говорив невизначене «ну как вам
сказать…».
Попри всі утиски, яких зазнавали українці від совєтської влади, Василь Кузьмович мав мужність залишатися
самим собою і почуватися
господарем на своїй землі.
Це відчувалося і в його мові,
і в поставі, і в ході.
Я старався наслідувати
його в цьому, не завжди те
вдавалося, і я дещо заздрив
йому. Пам’ятаю, навесні
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1970 року на Великдень Василь Кузьмович стояв на
сходах при вході до Будинку культури і побачив, що на
протилежному боці площі,
біля продуктового магазину
йде викладач технікуму.
–
Володимире Григоровичу! – Календрусь!- гукає
він через площу, – Христос
Воскрес!..
Легендарний американський історик Джеймс Мейс,
вивчивши нашу історію,
щиро захоплювався українцями, однак писав: «Чому
Україна зі своїми колосальними культурними, інтелектуальними
цінностями
і здобутками, зі своєю унікальною високорозвиненою
мовою, з 50 мільйонним талановитим народом, зі своїми сировинними ресурсами
раптом опинилася на узбіччі
історії? Чому так важко йде
процес усвідомлення себе
як державного народу? Мені
ясно, що трапилось щось
винятково важливе. Це був
Геноцид».
І далі він говорить вже
про нас, нині сущих: «Постгеноцидне суспільство – це
соціюм, який був підданий
настільки варварській тоталітарній репресивній «обробці», причому впродовж
життя не одного покоління,
що люди, які зазнали таких нещадних випробувань
(йдеться, безумовно, не про
все суспільство суціль, але
про суттєву, значну його
частину, і це справді страшно), свідомо чи несвідомо
втрачають базові цінності
загальнолюдського та національного життя: громадянську гідність, історичну пам’ять, волелюбність,
економічну та соціяльну
ініціятиву, бажання бути
хоч якоюсь мірою незалежними від влади, від директив чергових вождів, які
«краще за всіх» знають, що
саме потрібно країні. Натомість і сталінський режим
кривавого
тоталітаризму
і брежнєвська влада тоталітаризму «м’якого» системно й продумано культивували, зрощували рабське
угодовство,
конформізм,
безпам’ятство,
мовчазну
покору, патерналізм, сподівання мало не в усьому
на добру волю та допомогу
держави або начальства».
А доктор історичних наук
Ярослав Потапенко (м. Переяслав-Хмельницький) наводить перелік недуг сьогоднішнього
постгеноцидного
суспільства:
«Найбільш
характерні
риси постколоніяльного спадку – загальна безвідповідальність, байдужа бездумність,
катастрофічний брак самоповаги, брутальна зневага до
будь-яких проявів ініціювання, патерналізм, моральний
релятивізм, ментальна амбівалентність, вульгарність,
хамство, цинічне пристосу-

ванство, прагнення вижити будь-якою ціною, низька
самооцінка – до сьогодні,
на превеликий жаль, визначають ментальне обличчя значної частини нації і її
справжній, а не «парадно-показовий» моральний рівень».
Справді, сьогодні рідко хто з нас, хто зазнав цієї
«варварської, тоталітарної
обробки», абсолютно вільний від названих недуг, а вже
про тих, хто пережив Голодомор і війну, нема й мови…
Одиниці наших співвітчизників, яких Бог наділив надзвичайно міцним національним
імунітетом, вийшли з цих
надлюдських випробувань не
ушкодженими – із здоровою
психікою, адекватним сприйняттям реальности і не втративши
загальнолюдських
і національних цінностей.
Василь Кузьмович – один із
тих небагатьох. Він був на
передньому краї важливих
у національному житті подій,
творив і ніс відповідальність.
Пару років тому я, нарешті, спромігся дописати свої
спогади, і вони були видані
книжкою під назвою «І ми цей
шлях пройшли». Там є розділ
«Уманський період», і певно,
що я не міг оминути Василя
Кузьмовича – учасника бойових дій у Другій світовій
війні 1941–1945 років, колегу
по викладацькій роботі, мого
старшого товариша і щирого
друга. У своїх спогадах я використав деякі документи
Василя Кузьмовича, зокрема телеграму, відправлену
ним у Спілку письменників
України 3 березня 1972 року
в знак протесту проти виключення Івана Дзюби із членів
Спілки: «Слава Івану Дзюбі!
Ганьба правлінню Спілки.
Читач Василь Білоус».
Посилання цієї телеграми стало предметом розслідування(!) КГБ при Раді
Міністрів УССР. КГБ подає
результати
розслідування
в ЦК КПУ, останній, в свою
чергу, надсилає таємну інформацію в Черкаський обком КПУ, а вже працівники
Уманського райкому КПУ
починають «працювати» безпосередньо з Білоусом. Від
нього вимагалась публічна
заява про те, що він «помилявся», «недооцінював»,
«тенденційно
сприймав»,
«хворобливо
реагував»
і таке інше з тодішньої риторики. Але все оте шмагання
самого себе неодмінно мало
закінчуватися чистосердечним каяттям і …подякою(!?)
органам КГБ і партійним органам, які допомогли побачити хибність вчинків, і, найголовніше(!),
прискорили
переосмислення своєї позиції, яке вже розпочалося, але
проходило мляво.
Замість цього Василь
Кузьмович 20 червня 1972
року у бесіді з керівництвом
Уманського райкому партії
чіткіше й детальніше соліда-
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ризується з позицією І. Дзюби, а вдома, пізніше, пише
велике за обсягом письмове
пояснення і обґрунтування
своєї позиції та посилає написане в партійні органи.
У своїх спогадах я використав уривки з цього документу.
Десь через рік після виходу моєї книжки, до мене
несподівано зателефонував
начальник Управління освіти і науки Хмельницької ОДА
п. Сергій Вознюк:
– Я читаю ваші спогади.
В одному місці ви пишете,
що ваш колега на прізвище
Білоус В. К. називав росіян,
які після війни осіли в Умані
«великодержавними держимордами» та робив висновок – «І який народ може
на своїх плечах витримати
дев’ятимільйонну орду, яка
не визнає ні місцевих звичаїв, ні добрих традицій, нехтує
мовою народу, серед якого
живе». Мало того, він закінчує свій лист до партійних
органів такими словами: «Я є
націоналіст? Хіба тільки націоналізм може зберегти Україну з її мовою, культурою,
традиціями? А радянська
влада ніяк не може? Тоді хай
живе, розростається, поширюється і перемагає в Україні український націоналізм!».
Але ж це 70-ті роки… То
в мене виникає сумнів, що ви
пишете про реальну людину.
Я думаю, що то літературний
домисел…
– Шановний пане Сергію, – відповідав я, – запевняю Вас, що то не є літературний домисел на зразок 28
героїв панфіловців. Василь
Кузьмович Білоус – реальна
людина…
– Я хотів би побачитись
з ним, – сказав наприкінці
розмови Сергій Володимирович. Не відкладаючи на
колись, ми одного літнього
дня і прибули на берег Осташівського ставка до Василя
Кузьмовича. Господар показав нам зі свого архіву всі
документи тої доби, і сумніви
були розвіяні.
Сьогодні, на 26 році відновлення нашої державности, Василь Кузьмович є
символом українства, яке
витримало всі біди, що випали нам у ХХ столітті (Голодомор, війна, політичні
репресії), символом нескорености і невгасимої боротьби
за свободу і незалежність.А
якщо взяти до уваги, що Василь Кузьмович «розмінює»
10-й десяток свого віку, він є
символом невичерпної енергії життя і незнищенности козацького роду. Воістину: «Не
вмирає душа наша, Не вмирає воля» (Т. Шевченко).
Тож побажаймо йому
міцного здоров’я і довгих
років життя! А ще побажаємо, щоб наш ювіляр здоровим дожив до тієї України,
яку ми бачили у своїх мріях
у ті далекі 70-ті роки минулого століття!
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Ви присутні
на святі життя...
Закінчення. Початок на стор. 11
Г.Д.: Чи Ви вважаєте зневіру гріхом?
Є.С.: Так, це є одним з найбільших українських гріхів. Оце
ниття наше… Є така молитва: «Позбави мене, Боже, від гніву і печалі». Ви знаєте, ми до цього не звикли – ставитися так
вимогливо, належно, по-християнськи. Я пригадую одну розмову з литовцем, який так з акцентом сказав одному чоловікові: «А сатана радуєтся, когда ти печалєн». Я тоді задумався, як це серйозно і як давно це треба було сказати людям:
«Ви присутні на святі життя, і яке б воно не було зіпсуте, має бути дух радости, що Бог дав Вам це життя!» Ви
маєте співати: «Алилуйя!», а не вішати носа під тягарем
нинішніх обставин». Ми повинні змінювати ці обставини
і змінюватися самі. Ми повинні робити сонячну погоду
в житті, а не збільшувати темряву.
Г.Д.: У темряві легше людиною управляти, песимістичною і зневіреною.
Є.С: Якби колись багатьох українців, які сиділи, запитали,
чи Ви хочете мати таку державу, невідомо, – чи буде вона
повністю українською, але там буде свобода слова і можливість боротися, то вони б вам сказали: «Яке питання? Нас
тут гноять, і знищують, і закреслюють наші імена, то – ясна
річ, ми тільки мріємо про такий плацдарм для боротьби!» І то
треба розуміти – що ми мали і що ми маємо! Ми маємо державу, яка визнана у світі! Тоді було навіть заборонено говорити про такі речі!
Ті 90 відсотків, які 20 років тому віддали свої голоси за незалежну Україну, ніде не поділися. «Ми знову є!», – як писав
Микола Вінграновський. Ми знову є! Не треба падати духом, являється якийсь момент – і з’являється народ! […]
Г.Д.: Кажуть, що тоталітаризм нам загрожує, як Росії
демократія. Що Ви думаєте з цього приводу?
Є.С.: Тоталітаризм сидить в нас і може бути в цьому сенсі для нас загрозою. Чому він нам загрожує? До демократії
треба підійматися кожному з великою відповідальністю. Це
гідність кожного і це активність кожного. А до тоталітаризму
легко опускатися, бо це вічна претензія, що хтось винен, а потім це покірне виконання того, що «я не міг інакше» чи «я так,
як усі». Оце і є тоталітаризм. Він не дідько з рогами, він існує
як форма суспільної пасивности. З людей роблять юрбу […]
Тоталітаризм – це одна з форм знелюднення людини і деформації особи. А суть нашого життя в тому, щоб формувати
особу, яка не приймає певної системи, яка чинить опір за законами гідности і правди. І ця особа впливає відповідно на
вашу дитину, на ваших друзів. Не треба думати, що нічого
я не значу. Значите! Для тих людей, які дивляться на вас,
ви дуже багато значите! Люди дивляться, як можна і як
треба – все життя дивляться, всі віки дивляться! Все будується на прикладі, на наслідуванні.
Г.Д.: Чи треба лаяти владу?
Є.С.: Це питання вічне і складне. Я колись задумався над
Євангельським виразом про владу, про те, що всяка влада
від Бога. Що мав на увазі апостол Павло? І чи від Бога та
сила, яка скидає владу? Це не є так однозначно. Якщо ви
відчуваєте, як ми відчували у 60-і роки, що ця влада є антинародна, антиукраїнська, що вона має у своїй програмі задушення української культури і української мови, що вона злилася з російською, то цілком зрозуміло, що ця влада ворожа
до того народу, який створив Бог і дав свою програму у житті,
дав йому своє покликання. І завдання інтелігенції – розкрити
задум, втілений у цьому народі.
Що ж стосується того, як бути, коли влада є ворожою,
то проти цієї влади треба боротися… Треба розбудовувати
структури у суспільстві, які є незалежними, використовувати
закони, які нас захищають, і, зокрема, закон свободи слова, – це є наш спосіб самореалізації в межах цих законів.
У Літургії є молитва за уряд, за військо і владу. Але ж ми
молимося не за те, щоб начальники були ще ситнішими, ніж
вони є. Ми молимося, щоб Бог дав їм мудрість, щоб Бог дав їм
розум, притомність, відповідальність. Ми за це молимося. Але
ми не тільки повинні молитися, ми повинні їм нагадувати. Вони
повинні відчувати, що з нами просто так не можна! І в тому полягає якраз наша активність – з нами просто так не можна!
Отже, наше ставлення до влади має бути активним!
Г.Д.: «Національної риторики у нас вистачає, бракує
тільки творчого духу і любови, що надає людині справжности і відваги бути. Історію творять хоробрі серця», –
мовить нам Євген Сверстюк.
Хоробре серце пана Євгена билося великою любов’ю,
бо він вважав, що обдарованість нею – це головний вимір
людини.
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Живе джерело

Тетяна МакКой, незалежний журналіст, США
яблук у Спасівку, про яке ностальгійно розказував нам тато, і без молитв за спасіння душ безневинно
убієнних Голодом 1933-го родичів.
Місцеву Троїцьку церкву унікальної
архітектури, зруйновану в 1936 р.,
ми бачили тільки на батькових полотнах, мальованих для сусідів та
знайомих з чорно-білої світлини.
Люди не хотіли позбуватися християнства, хоч як його з них вичавлювали; у багатьох світлицях батькова
картина була замість ікони. Пшениці на кутю, й тієї вдень зі свічкою не
знайдеш у продмагах, отож господині варили її з китайського рису.
Хоча пшениця чи рис – не так було
й важливо… Церкви он руйнувалися, дзвони переплавлялися на ме-

вести сама собі, що голод минув…
канув у віки… і ні їй, ні її дітям він
уже не страшний! Навіть у будні улюбленою стравою в нас були
млинці, смажені на олії. Українські
господині вміють-таки смажити їх
по-особливому – це навіть американський письменник Джон Стейнбек помітив, побувавши з фотографом Робертом Капою у повоєнній
Україні та написавши теплу, як для
часів «холодної війни», книжку «A
Russian Journal» («Російський записник»), що є і в моїй домашній
бібліотечці. Знамениті американці
не могли не віддати тоді належне
й нашому хлібові, спеченому в селянських печах тодішньої Київщини. Хліб – це була й справді свята

виспівували: «Віють вітри, віють
буйні, Аж дерева гнуться…». Але
того січневого надвечір’я ми притихли, бо мама… співала і плакала,
присолюючи слізьми кавалок тіста
в руках. Сльози лилися й лилися…
мамин голос зривався на жалібній
ноті й умовкав… Доки тато не підкидав якогось жарту, і веселощі
поволі висушували мамину журбу.
Свят-вечір ступав на поріг, й усім
хотілося радіти цьому моменту. На
столі вже стояла в полив’яній мисці
кутя, приправлена маком і родзинками, вабила миска квашеної хрумкої капусти з яблуками, сходили парою борщ з рибою й узвар, чахли
смажені картопляники з горохом
та пампушки, заправлені часни-

ВГОРНІМОСЬ У “ШАЛЮ“ РІДНОГО РІЗДВА...
Зимові православні святки: якими вони були насправді
Я росла на повоєнній Київщині,
і моїм найщасливішим спомином
була передсвяткова кухня в нашій
оселі. Узимку в багатьох дворах різали вигодуваних «до Різдва» свиней, і ми, чотири мамині помічниці,
потіли над ковбасами, чистили часник, солили сало і, мов мишенята,
бігали від хати до сараю, де тато
підвішував принесені нами стегеньця та плічка. Адже іншого холодильника, ніж сарай та погрібник,
було тоді важко уявити. Тут у нас
стояла і величезна балія, в якій,
мов у морозильнику, зберігалася інколи й наловлена під час придухи
на Супої риба. Ми пишалися балією не менше, ніж горезвісний Волтер Дюранті (репортер газети The
New York Times, автор брехливих
репортажів з СРСР про «неіснуючий» Голод 1932–33 років) – своїм
холодильником, переправленим до
Москви з Америки. Десь у 1960-х кіностудія ім. Довженка знімала в нашому Яготині стрічку «Люди моєї
долини», і хтось із знімальної групи
прибіг від річки до нас за балією.
Саме знімалися епізоди на Супої…
Але ні з чим не зрівняти епізоди
Різдва Христового, зняті на плівку
пам’яті…
Супій, здавалося, навіки застигав у своєму сніжно-льодяному кожусі, і тільки «Щедрик», якого тато
награвав на баяні, нагадував про
весну: «Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка…» Лапатий сніг за вікном навіював казкову
зимову ідилію. У хаті тепло й затишно, мов у рукавичці, пахне смачнятиною, і навіть «Бозя» з ікони погляда якось нестрого: мовляв, які ж бо
ви смішні, не дочекаєтеся ранку…
(Ми з сестрами таки щипали потихеньку свіжоспечені і призначені на
завтра здобні пиріжки та макові завиванці, бо пісні вареники з капустою на сьогодні тільки-но починали
міситися, а голод же – не тітка).
У нас ще висіли ікони в хаті, хоча
росли ми без церкви, без освячення

тал під гаслами суцільної індустріялізації, а Різдво з Великоднем були
загнані в підпілля і вижили тільки
завдячуючи нашим бабусям та матерям.
Отож ми (рукава підкачані, носи
та щоки злегка припудрені борошном) допомагали на Свят-вечір
і своїй матері зберегти таїнство
Різдва для майбутніх поколінь. Просіювали борошно, начиняли ковбаси та крутили з них здоровенні, як
і наші сковороди, кільця; ліпили вареники, а вони вперто розклеювалися й були схожі (жартував наш тато)
на «туленики»; чистили картоплю,
товкли мак у ступці, перебирали
сушку на взвар, і хтось обов’язково
примовляв: «Пішла кутя до покутя,
А узвар – на базар, ще й холоші підкачав…» Романтичний снігопад за
вікном поступово переходив у хуртовину, що не на жарт турбувало
тата: «Це ж стільки снігу намете до
утра, що цілий день, – жартував, –
прийдеться махать лопатами, а не
ложками!..» Ми й справді чекали
не так Різдва, як моменту, нарешті,
наїстися ковбас та холодцю, пирогів з потрохом та макових завиванців, бо пісний борщ ми й без Святвечора їли мало не щодня.
Так, церкви були витіснені з нашого життя, але пости прижилися,
особливо в сім’ях, в яких батькам нічого було «принести» додому з роботи. А оскільки наш батько працював на цегельному заводі, то постів
у наших буднях було таки забагато,
і ми чекали святкового застілля,
мов зішестя самої Богородиці. Це
було, перш за все, свято найсвятішого дару Божого – хліба і всього, що до хліба. Кожен продукт на
столі, прикритий чистим рушником,
співав осанну Богові і роботящим
рукам. Не знаю, як у кого, а в наc
найбільше було на столі випічки.
Мабуть, мати наша, у якої прірва
колективізації та Голодомору поглинула матір, батька та братика,
ось у такий спосіб намагалася до-

таїна для української жінки-страждальниці.
Пам’ятаю, як мама, вимішуючи
тісто у великій каструлі, зупинялася на мить і застигала, прислухаючись… Ні, не до колядок на вулиці,
бо їх не було. Вертепи влаштовувалися десь на заході Україні, а в нас
на Київщині хрущовська «відлига»,
на жаль, так і не сягнула такої температури, щоб відтали заморожені
режимом традиції та обряди. Святкувався тільки Новий рік – з ялинкою в школі та традиційною сценкою навколо неї, в якій клоуни Бім
і Бом ламаною російською намагалися смішити невибагливу українську публіку. До початкової школи
на наших Підварках набивалося
стільки люду, що вчительки (Мотря
Яківна Бірюкова та Маруся Яківна
В’юн) побоювалися за подарунки,
яких могло б на всіх і не вистачити. Подарунком же був маленький,
грамів на 100, згорток цукерок «подушечок» – напіврозталих і зліплених в солодкий моноліт, загорнутих у видерті із старих підручників
зжовклі сторінки. Цей дарунок приносився додому, мов зливок золота,
і відщипувався потихеньку за чаюванням… До Різдва від нього залишалась одна солодка згадка.
Та в мами, певно, було багато
гіркоти у пам’яті, і вона, прислухаючись до диких танців завірюхи за
вікном, починала журно співати…
До війни навчаючись у Ніжинському бібліотечному технікумі (нині:
Ніжинське училище культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької),
вона грала на сцені Наталку Полтавку, знала багато пісень, а тато,
не зносивши пристойного костюма
замолоду, знаходив гроші на патефон з грампластинками, вивчився
самотужки не тільки на художника,
а й баяніста та ще й учив музики дітвору на кутку. Особливо мама любила пісні Оксани Петрусенко, отож
не було дива, що й ми, повипльовувавши соски, мало не з колиски

ком і хріном, а на плиті бурчав невдоволено окріп: час було вкидати
наліплені вареники-«туленики»…
Коли київські летуни, що зупинялися в нас на постій у сезон полювання, привозили на гостинець клумак
доступного їм гречаного борошна,
то й гречані млинці додавалися до
святкового меню. Не пам’ятаю, щоб
і справді було на столі дванадцять
страв – що Бог послав, як примовляла наша мама, те й було. «Дідух»? Де йому було взятись, коли
весь город був під картоплею та
овочами, та й того було мало?
Ось за таким «рецептом» пеклися пиріжки й варилися вареники на
Свят-вечір мого дитинства. Прийде
час, і ми почуємо від своїх батьків
страшну «вістку», що пояснювала материні сльози на Свят-вечір.
Десь я читала, що не треба пускати
сум на поріг цієї святої миті, бо ж
блага вість розноситься по світу:
Христос рождається! Всі повинні
прощати своїх винуватців, впускаючи в душу надію, любов до ближнього, дяку Богородиці за Її святе
материнство. Але, на жаль, не все
виходило в нашому домі за ідеальним сценарієм. Мати плакала, ми
нишкли, не розуміючи ще її гірких
сліз, не знаючи, що світ поза нашим
двором має більше чорної барви,
ніж білої. В Україні, яка довго зализувала рани колективізації, двох
голодівок та війни, не було можливостей ростити дітей здоровими та
щасливими. Моє покоління було народжене від батьків, які пережили
стрес і голодування такої міри, що
слова «вітаміни» та «медитація»
звучать у цьому контексті блюзнірством. Про яке щастя могла бути
мова, коли ми росли без бабусь та
дідусів, без казки над сонним вухом, з обтяжливим почуттям вини
за свою «хлопацьку» мову, вишиту
сорочку й безневинне пасхальне
яєчко, принесене в школу на перекуску?!..
Втім, казки таки були в нашому
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житті. Подружжя Віра та Василь
Губерські першими на Підварках
придбали в 1960-х телевізора, й послухати вечірню казку Діда Панаса
збігалася до них дітвора з усього
довкілля. Однак ніхто й не здогадувався тоді, що музичне тло цієї
надзвичайно популярної передачі
створював наш земляк-бандурист
Андрій Бобир із сусідньої Ничипорівки, який на той час уже був
удостоєний звання «Заслужений
артист СРСР». Це не афішувалося, залишалося за кадром, як і той
факт, що позивні Українського радіо
також були записані з його струн.
Зате в школі нас змушували вчити напам’ять уривок з Маяковського: «Здесь каждый камень Ленина
знает…», а що живі душі дитячі
мали б ліпитися на місцевому підґрунті, на іменах, одним хрестом
хрещених та однією землею-матінкою виплеканих, – нікого всерйоз
не тривожило. Нам не давали співати народних пісень, а колядки,
як і кобзарські думи, переписували
на «совєцький» лад – хоча б і «Добрий вечір тобі, пане господарю»,
куди замість «Син Божий народився» втулили «Рік Новий народився». Мої голосисті сестри Любов та
Валентина співали її в місцевому
ансамблі народної пісні «Рідні наспіви» все життя, навіть не здогадуючись про подібні метаморфози.
Нам не давали знати імен авторів
тих чудових пісенних творів, що
стали сьогодні, коли ми посивіли, міжнародними хитами – як ось
і «Щедрик» Миколи Леонтовича чи
романс «Очи черные» на слова
українського байкаря Євгена Гребінки. Таким чином почуття окрадености й дезорієнтація непомітно
формували нас «гомо-совєтикусами», які робили те, що вимагав
устрій, але глибоко в душі вірили
в почуте від батьків і пережите разом з ними, як і того далекого Святвечора в моєму дитинстві.
Глобальна мережа WWW зробила одне велике диво: повернула
нас, українців, у часи прабабусиних
вечорниць та посиденьок на вигоні,
запровадивши соцмережі. Однак,
замість духовного збагачення, ми
часто стикаємося з ризиком втратити й те, що маємо. Погляньмо лишень, як запопадливо дехто намагається надати нашому Різдвяному
застіллю чужинських рис. Насичені
барвистою графікою блоги й «аккаунти», а також сайти пропонують
звабливі рецепти, але, на жаль,
часто вони не мають нічого спільного з українською традиційною
кухнею. Приміром, вінегрет з… крабовими паличками… Навіщо вінегрету «крабові»(тобто рибні, з хека)
палички, якщо ця страва і без них є
неперевершеною з огляду на смак
і поживність? Або запечена тушка
індички… Якщо в Америці та Канаді саме вона є «царицею» застілля
на День подяки (а часто і на Різдво, поряд із шинкою чи гускою), то й
дива немає: переселенці з Европи
в ранніх 1600-х вижили саме завдяки індикам, якими кишіли ліси на
побережжі Атлантики. В Україні ж
зроду-звіку готували свинину – від
печених молочних поросят на столах малоросійських вельмож і до
пшоняної каші, затовченої салом,
якою годувалися чумаки в мандрах
за кримською сіллю. І приправляли
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хріном з буряковим квасом, а не
журавлиним соусом, який подають
в Америці до індички.
Давайте не будемо нехтувати
цим, бо за подібними «дрібничками» ховає сором’язливе лице в забуту «бабусину шалю» наша національна ідентичність. І не тільки
в застіллі… Ми тягнемо в наш побут невластиві нашій культурі стандарти, чужі українському характеру риси, мовні терміни й звороти
з англійського словника (ось хоча б
і «харизма», «контент», «артефакт»
чи «хепіенд»), яким існують в рідній
мові відповідники. Не в одного, треба думати, українського поета на
зміну колишній певності – «Я певний: не один над книжкою моєю /
Замислиться і задрижить душею»
(Богдан Лепкий) – прийшло б сьогодні розчарування… Мало того,
побутовий український лексикон
засмічується якщо вже не російсько-українським «суржиком», так
«убивчою» (буває, що і в буквальному смислі) мовою соціяльних мереж, насичених агресивністю. На
який «хепіенд» (щасливий кінець)
ми надіємось, коли ось так, на повідку в Інтернету з його трясовиною вседозволености, житимемо й
далі – від понеділка до понеділка…
від Різдва до Різдва?..
Часто доводиться чути, нібито
українці в США так «американізувалися», що нічого, окрім гамбургерів та джинсів, в своєму побуті не
хочуть мати… Це далеко не так.

Я знаю тут, у Штатах, одну українку,
яка на Різдво пече хліб на капустяному листку, бо їй і сниться бабуся, примовляюча: «Нема кращого
празника, моє дитя, як дух печеного
хліба в хаті». Хтось без вишиванки
свого Різдва чи Великодня й не уявляє. Хтось уперто варить великодні крашанки в лушпинні з цибулі,
а хтось не засне, доки не порозмальовує на завтра писанки…
Чуєте, як бринить традиція?..
Бринить глибоко персональною
струною. Я, скажімо, готую на Різдво
старосвітську ковбасу: жирну свинину не прокручую на м’ясорубці,
а нарізаю шматками, змішую з чорним перцем, сіллю й часником, напихаю кишки й зав’язую кінчики
червоною ниткою. Адже в поета
сказано: «Червоне – то любов…»,
а в цьому прозаїчному наїдку стільки любови до моїх першоджерел,
стільки бажання вгорнутися – хоч
і в колючу, але теплу! – «шалю»
спогадів про свято свого дитинства!
Хоча мама зав’язувала частіше
чорною ниткою – не тому, що «журба», а що червону вдень із свічкою
не знайти було в крамницях.
Для всіх нас Різдво, як і Великдень, – це, передусім, мудрий
та м’який голос, а часом і плач
нашого минулого. До нього якщо
не прислухатимемося – втратимо
ті ниті, що в’яжуть нас в один великий і, як співається у Ніни Матвієнко, «наш красний» та «прекрасний» український рід.

Троїцька церква в Яготині, збудована 1800 року останнім Гетьманом Лівобережжя Кирилом Розумовським та оспівана Тарасом Шевченком у повісті «Близнята» (1855). Зруйнована
совєтською владою у 1936 р. Картина Павла Василенка, батька
авторки цих спогадів. Оригінал, збережений від 60-х років сім’єю
В.О. Лавріненка, експонується в Яготинській картинній галереї
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Листи читачiв
Шановна редакціє!
Слава Ісусу Христу!
Дуже вдячний Вам за газету.
Тільки хороші, світлі слова хочу
сказати і глибоку вдячність від
усієї душі.
Пам’ятаю, як у далекому 1991
році, 22 травня в урочищі Прощаниця в Завидівському лісі,
де поховані козаки (ХVII ст.), позрадницьки вбиті поляками, а також воїни-повстанці, що загинули
у нерівному бою з фашистськими карателями 31 серпня 1943
року, – я отримав вперше з рук
публіциста Андрія Криштальського, з Луцька, газету «Наша віра –
православ’я». Ще на місці перечитав її всю, такі там були цікаві
матеріяли. Зокрема, привернув
увагу текст про Канівський хрест,
якого прострелили червоноармійці, як із розпяття Господа нашого Ісуса Христа потекла жива
кров (що підтвердили лабораторні аналізи у Вінниці).
Власне, то був не перший номер газети, бо перший видано
у вересні 1989 року, коли ще існував СССР.
Згодом, у 1995 році, переглядаючи каталог передплатних
видань України, я натрапив на
назву газети «Наша віра». Я її передплатив. І вже з нового, 1996
року, мав щастя читати газету
вже на 16 сторінках!
Дуже цікаві були статті Євгена
Сверстюка, зокрема «Рік високосного сонця». Враження було
надзвичайне! Відтоді, в кожному
номері шукав статті Євгена Сверстюка. Хоча буде гріх сказати, що
читав лише його, бо газету читаю
від першої до останньої сторінки.
Важким ударом стала смерть
Євгена Сверстюка. Він був у розквіті творчих сил. Але такі реалії
земного буття людини: мусить
померти, щоб народитися для
нового – вічного життя з Богом!
Проте газета й надалі виходить і я радію цьому, бо вона є
необхідністю для нашого суспільства. Бо це хліб для життя духовного, встократ необхідніший за
матеріяльні цінності.
«Наша віра» багато промовляє душі. І це найважливіше. На
порозі вже 2017 року мусимо пробудитись, щоб аналізувати минуле і впевнено рухатись в майбутнє разом з «Нашою Вірою».

З повагою – 
читач і довголітній
передплатник
Петро Бриняк,
виходець з Волині,
м. Хмельницький
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Олег Рарицький. Партитури тексту і духу
(Художньо-документальна проза українських
шістдесятників). – К.: Смолоскип, 2016
У Національному музеї літератури України презентували монографію
кандидата філологічних наук, доцента
Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка
Олега Рарицького «Партитури тексту
і духу» – дослідження художньо-документальної прози українських шістдесятників. Монографія присвячена
пам’яті Михайлини Коцюбинської.
Модератор зустрічі, науковий співробітник Музею Наталія Кучер нагадала, що 12 січня – це День українського
політв’язня, котрий в Україні відзначають з 1975 року і ця традиція була запроваджена за ініціятивою В’ячеслава
Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму.
На думку Наталі Кучер, «Партитури
тексту і духу» – гостра книга, яка показує
автора як людину, що має свою принципову позицію. Важливо також, що книга
містить неймовірну кількість спогадів,
що є цінними документами історії.
Олег Рарицький розповів, що робота над книгою почалася ще на початку 90-х років, коли в літературу
почали повертатися імена, які стали
26 січня 2017 року у м. Луцьку
помер Микола Георгійович Коц,
учасник української визвольної боротьби 60–80-х років ХХ ст., член Всеукраїнського Товариства політичних
в’язнів і репресованих та Української
республіканської партії (1990 р.), людина стражденної долі і невтомний
борець за волю і правду свого народу.
Народився Микола Коц в с. Гуща
Любомльського р-ну на Волині.
У 1944 р., коли прийшли совєтські
війська, родинне господарство було
розорене. Батько і брат опинилися
в сибірських лагерях, де брат і загинув, а батько був амністований лише
1953 р. Виселення, спалення хати,
життя в землянці – все це історія його
роду, його історія. Однак в умовах гоніння і поневірянь Микола Коц допомагає
братові і сестрі отримати освіту, і сам
спромагається завершити навчання
не лише у вечірній школі, але й у двох
ВНЗ – Сільськогосподарській Академії
у Київі та на механіко-математичному
факультеті Київського університету.
Працюючи від 1962 року виклада-

ядром духу сучасної української літератури. Ця книга – лише невелика
частка боргу та пошани інтелектуалам, які зберегли українську культуру.
Окрім іншого, його увагу привернуло
те, що літератори цього складного
періоду в листах висловлювали свої
естетичні засади та писали погляди.
Автор монографії поставив своїм завданнням системно-аналітичне
вивчення метажанру художньо-документальної прози українського шістдесятництва як сегменту цілісного
літературного процесу головно другої половини XX століття, але також
і століття нового – аж до нашого часу.
Автор пропонує в книзі власну
концепцію метажанрової моделі нефікційної літератури. Увага автора
сфокусована на генезі, генологічній
типології і модифікаційних тенденціях та оригінальній поетиці цього типу
письменства. Наявний матеріял дає
змогу аналізувати, систематизувати
й узагальнити художньо-естетичні
критерії та засади рецепції й інтерпретації нефікційного тексту в цілому. Водночас в книзі акцентуються

специфічні особливості художньо-документальної прози шістдесятників
на рівні змісту і форми творів, їхніх
текстових і нетекстових компонентів
та жанрових експериментувань.
Автор особливо наголосив у своєму слові важливість осмислення епістолярію шістдесятників. Література
цього творчого покоління вперше
осягається у всій своїй повноті – від
генези до нашого часу, набуваючи
при цьому культурно-історичної вмотивованости, жанрової кодифікації,
самодостатнього творчого обрису.
Директор видавництва «Смолоскип», літературознавець, літературний критик Ростислав Семків
відзначив у своєму виступі цінність
спогадів живих очевидців епохи, якими насичена книга та відгукнувся про
неї як про «повернення до пам’яті,
яка цілісно відтворює добу».
Літературознавець Елеонора Соловей зауважила синетичний, аналітичний характер книги, яка написана
з любов’ю та глибоким переживанням теми. За її враженням, для автора ця книга є своєрідною місією та

моральним обов’язком перед тими,
про кого він пише. Літературний критик, письменник Володимир Панченко поділився прикладами мемуарної
прози шістдесятників, які справили
на нього найбільше враження.
Науковий консультант книги, професор Ніна Бернацька високо поцінувала працю Олега Рарицького в плані переосмислення складної доби.
Літературознавець Олексій Сінченко
зізнався, що був здивований сміливістю і принциповістю автора, тим як
він чітко розставляє акценти, бажає
говорити відверто та не оминає гострих кутів, таких як приміром у полеміці Д. Павличка з Ю. Бадзьо.
Теплі слова про книжку та її автора сказали також: мистецтвознавець, політичний та громадський
діяч Богдан Горинь; поет, дисидент,
громадський діяч Микола Горбаль;
літературознавець Михайло Наєнко;
дружина поета Володимира Підпалого Ніла Підпала, журналістка-шістидесятниця Рита Довгань та заступник директора Інституту літератури
Сергій Гальченко.

листівки з правдивою інформацією
про події в країні та закликали до
боротьби за волю України. Ці листівки й стали головним пунктом його
звинувачення у 1967 р. Вирок був
максимальний – ув’язнення в мордовських лагерях (7 років) та заслання – У Томській області (5 років).
Лише у вересні 1979 р. йому дозволили повернутися до Луцька,
де впродовж дев’яти місяців не міг
влаштуватися на роботу. Мусив
звернутися до МЗС у Київі. В цей напружений час він зустрічається в сто-

лиці з Василем Стусом та іншими дисидентами.
В роки т.зв. «перебудови» частіше
буває у Львові й Київі. 1988 р. Микола Коц на мітингу подав В’ячеславу
Чорноволу заяву про вступ до Української Гельсінкської Спілки. Розробив власну програму Волинської обласної організації.
Україна в долі і мужній поставі Миколи Коца відбулася високо
і правдиво.
Царство Небесне!
Вічная пам’ять!

ПОДЯКА ДОБРОЧИНЦЯМ

чем у технікумі, прагне пізнати правдиву історію України, поширює таку
літературу серед студентів.
У 60-і роки Микола Коц став одним із небагатьох сміливців, хто відважився виготовляти й поширювати

Збережімо «Нашу віру» разом!
Благодійні пожертви на підтримку нашого часопису можна надсилати на ім’я головного редактора Раїси Лиші або
директора Орини Сокульської з поза меж України – через
Western Union, в Україні – поштою – на адресу: Редакція газети «Наша віра», прізвище та ім’я одержувача, аб. скринька 283, Головпошта, м.Київ, 01001, Україна – Ukraine або
сконтактувавшись з редакцією персонально.
Тел. 425-68-06; nashavira@ukr.net
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