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Раїса ЛИША

«Якщо нація, яка обороняє свій край, є мобі-
лізована духовно, то таку націю неможливо 
перебороти. Один в полі воїн – це перше гасло 
кожної людини, кожен має бути воїном і вою-
вати там, де може бути успішним і не пере-
кладати свою роботу на інших».

                                               Євген СверСтюк

Людина – 
 Вiльна!

Що може людина? Що може на-
род? Що може квітка, дерево, пташ-
ка?.. Помимо всієї різнорідности цих 
сутностей, кожен зауважить прита-
манну їм універсальність. І не за-
бариться з відповіддю: багато, дуже 
багато, так, що відразу й не охопиш 
словом і думкою. Та найперше, ма-
буть, впадає в око –  всі вони несуть 
у своїй яві образ, живий і надзви-
чайно глибокий. Отже можуть БУТИ 
СОБОЮ –  вимовляти свою присут-
ність –  у великій цілості буття.

Однак чомусь саме для людини, 
на відміну від пташки чи там квітки, 
прийняти дар Творця, бути собою –  
виявилося в усі віки, як і тепер, коли 
діючими особами історії й формо-
творцями часу є ми самі, –  справою 
найважчою. І запитувати про це 
нема в кого, окрім самих себе.

Не просто, справді, збагнути, що 
то значить –  бути собою. І може, як 
ніколи, вогненним знаком часу сто-
їть перед нами Шевченкове: «Коли ж 
ми будемо людьми?» І Лесине, про-
мовлене з жалем, але й з потаєм-
ною вірою в глибині: «тільки шкода, 
що не можеш ти своїм життям до 
себе дорівнятись», –  змушує раптом 
завмерти, вслухаючись.

Адже ці слова сягають самої гли-
бини духовної кризи сучасної цивілі-
заційної свідомости, в якій домінує 
так звана «зовнішня людина», що ке-
рується верховенством матеріяль-
ного начала буття. Така свідомість 
неспроможна подолати інерційну 
завданість механістичного існуван-
ня. І компенсує цю неспроможність 
прагненням багатства, всевладдя, 
підкоренням та розбиттям народів, 
апологією споживацтва…

Ціла історія людства рясніє 
«пірровими перемогами» «людини 
зовнішньої»: війнами, нищенням 
культур, руйнацією природного до-
вкілля, духовним запустінням, яке й 
визначає насамперед кризу сучас-
ної цивілізації, що набуває ознак 
апокаліпсису.

Переважаюча матеріялістична 
свідомість, апогеєм якої у нас стала 
епоха комунізму, нехтуючи сакраль-
ним началом світобудови й особли-

во божественним мірилом людської 
особистости, збудувала, як написав 
був Євген Сверстюк, «світ піднесе-
них до хреста». Дійсно, така свідо-
мість не терпить волі і мислить світ 
як величезну, та все ж обмежену бу-
дову, де всі один одному вороги або 
конкуренти. І завжди вистачає тих, 
хто ту споруду затято «удоскона-
лює», намагаючись упокорити дух 
волі в людині.

Вигасання людяности, деграда-
ція суспільств, вивітрення й витіс-
нення на маргінеси вищих смислів 
життя, порожнеча зневіри –  це на-
слідки того шляху в нікуди –  і ми їх 
бачимо навіч.

Й багато хто зауважує, якою рід-
кістю стали тепер могутні духом 
і волею особистості у великій по-
літиці, яка порожня риторика часто 
звучить із вуст так званих «систем-
них» діячів. І мало хто наважується 
з тієї «системи» вискочити.

Особистість –  вільна, що взору-
ється на верховенство духовного 
начала, в сучасному секуляризова-
ному світі мало береться до уваги, 
а то й вважається небезпечною для 
«системи». Як і національні культу-
ри, що їх дехто вже навіть поспішає 
оголосити зайвими в глобалізовано-
му світі, забуваючи, що скороспілі 
штучні побудови, нав’язані свідо-
мості схеми найчастіше виявляють-
ся руйнівними й недовговічними, та 
ще більше поглиблюють хаос.

Тоді як віра, культура, мова, сві-
тогляд кожного народу –  це духовна 
твердь, яка твориться віками, і саме 
вона формує духовно творчу само-
свідомість та вирощує неповторну 
вільну особистість людини й на-
роду –  за законами Творця –  у про-
сторі вічности. Отже саме істина 
віри й культури в усі часи природно 
впорядковувала і впорядковує життя 
суспільства, без примусу, живлющою 
атмосферою творчости, –  на безмір-
но вищому рівні, аніж заборони та 
дозволи інструкцій,  –  забезпечуючи 
справжній, повноцінний розвиток.

Закінчення на стор.3
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Проблеми Церкви
Раїса ЛИША

Людина –  ВiЛьна!

Христос рятує Адама із пекла. Фрагмент фрески XIV ст. Греція

На Критi завершився Святий Великий Собор Православної Церкви 

Повiдомлення Прес-центру Київськoї Патрiярхiї

+ вАрФОЛОМІЙ 
вселенський Патріярх

[...] На жаль, тероризм, 
війни та взагалі відбиран-
ня людського життя, поши-
рились сьогодні навколо 
нас. Плач і тривога жертв, 
швидко оприлюднювані су-
часними засобами техноло-
гії, пронизують атмосферу 
і розривають наші серця. 
Тому, очільники людства, 
політичні, духовні та церков-
ні, всі ми маємо завдання та 
обов’язок діяти любов’ю та 
робити все необхідне для 
того, щоб уникати ситуації 
розбрату.

В цьому «абсурдному сві-
ті», ми, православні христи-
яни, покликані свідчити про 
любов і пожертву ближньому.

З Пасхального послання 2016

16–26 червня 2016 р. на о. Крит 
(Греція) під головуванням Його 
Всесвятості Вселенського Патрі-
ярха Варфоломія відбувся Свя-
тий й Великий Собор Православ-
ної Церкви. Собор був скликаний на 
підставі спільного рішення 14 Авто-
кефальних Помісних Православних 
Церков, яке було ухвалене на Синак-
сі (зібранні) Предстоятелів у Шамбезі 
(Швейцарія) в січні 2016 р. Підготов-
ка до цього Собору велася протягом 
55 років від часу І Всеправославної 
наради на о. Родос (1961р.), були 
опрацьовані теми для розгляду та 
проєкти документів Собору.

Однак, під впливом зовнішніх 
нецерковних факторів за лічені дні 
до визначеної дати Собору по черзі 
Болгарська, Антиохійська, Грузин-
ська та Московська Церкви оголоси-
ли про неможливість для них взяти 
участь у Соборі та вимагали пере-
несення його дати та «продовження 
підготовки». Хоча Болгарська, Анти-
охійська і Грузинська Церкви висло-
вили дещо відмінні причини своєї 
неучасти в Соборі, фактично голов-
ною причиною та спонукуючим фак-
тором для них також стала позиція 
Московського Патріярхату.

Попри офіційні запевнення у ба-

жанні провести Собор, Московська 
патріярхія не була і не є зацікавлена 
в цьому. Адже Святий і Великий Со-
бор Православної Церкви на о. Крит 
створив прецедент і механізм ви-
явлення соборности в рамках не 
однієї Помісної Церкви чи кількох 
Церков, як було протягом багатьох 
століть, але у Всеправославному 
вимірі. Через цей механізм було 
в наш час підтверджене особливе 
служіння Вселенського Патріярха 
не лише як першого серед ієрар-
хів Православних Церков, але і як 
голови Всеправославного Собору. 
Московський Патріярхат послідов-
но бореться проти цього, бажаючи 
самому домінувати у Вселенському 
Православ’ї. Таке протистояння Мо-
скви і Константинополя, намагання 
Московського Патріярхату доміну-
вати у Вселенському Православ’ї як 
«Третій Рим» і було головною при-
чиною надто тривалої підготовки до 
Собору та спроби відстрочити його 
в останню мить.

У Київській Патріярхії із задо-
воленням сприйняли той факт, що 
більшість Помісних Церков не під-
далися маніпуляції та шантажу, 
а Великий Собор відбувся у раніше 
визначений строк. Як і отці Собору, 

ми сподіваємося, що такі Великі 
Собори стануть регулярними –  раз 
на 5–10 років, що підкреслить існу-
вання Православної Церкви не як 
конфедерації, а як справді єдиної 
Церкви, на чому наголошує Вселен-
ський Патріярх.

У Київському Патріярхаті з розу-
мінням ставляться до того, що до 
участи в Соборі не були запрошені 
наші делегати, адже питання ви-
знання статусу автокефалії нашої 
Церкви іншими Помісними Церква-
ми ще потребує свого вирішення. 
Однак Київський Патріярхат, з дові-
рою та любов’ю ставлячись до Ма-
тері Церкви Константинопольської 
та інших однодумних з нею Поміс-
них Православних Церков, вважає 
що їхні делегації змогли достойно 
засвідчити думку Православної 
Церкви у питаннях, які розглядали-
ся Собором.

Позиція і ставлення Київського 
Патріярхату до Великого Собору 
і його рішень офіційно будуть за-
свідчені на найближчому засіданні 
Священного Синоду УПЦ КП. Однак 
вже зараз маємо підкреслити, що це 
ставлення є позитивним, а ухвалені 
Собором документи приймаються як 
вираження позиції всієї Православ-
ної Церкви.

Щодо питання, яке найбільше 
хвилює православних в Україні, 
а саме визнання автокефалії на-
шої Церкви, то маємо наголосити 
на тому, що воно у компетенції Все-
ленського Патріярха і Матері-Церкви 
Константинопольської. Саме до них, 
а не до Великого Собору, були звер-
нення у цій справі як від Київського 
Патріярхату, так і від держави в осо-
бі Верховної Ради України. Офіцій-
ний представник Патріярхату архи-
єпископ Тельмісський Іов засвідчив, 
що звернення щодо надання Томосу 
про автокефалію буде розглянуте 
Вселенським Патріярхом і Синодом 
Константинопольського Патріярха-
ту і ми очікуємо такого розгляду та 
будемо працювати задля прийняття 
позитивного рішення.

У Київській Патріярхії вислов-
люють радість з приводу того, що 
Вселенське Православ’я відкидає 
диктат Московського Патріярхату, 
виразом чого стало і проведен-
ня Великого Собору попри спроби 
Московської патріярхії його зірвати. 
Разом з тим висловлюємо жаль, 
що сама Московська Церква далі 
йде шляхом розколу та розділення, 
етнофілетизму (домінування наці-
онального над церковним) та ета-
тизму (прислужництва державній 
владі), чим завдає шкоду як своїй 
пастві, так і всій Православній Церк-
ві. Сподіваємося, що з допомогою 
Божою за надхненням Святого Духа 
і цей виклик буде подоланий, а єд-
ність Православної Церкви –  збере-
жена і утверджена.

Дуже важлива подія для України
Учасники зібрання –  предстоятелі 10 пра-

вославних церков із 14 –  підписали спільне 
звернення, в якому йдеться про єдність Пра-
вославної Соборної Церкви. Серед іншого, 
у підсумкових документах Собору йдеться 
і про те, що православні єпископи світу мо-
ляться «за мир і справедливість в стражден-
ній Україні». Однак питання про автокефалію 
української православної церкви на Соборі не 
розглядали.

Пропонуємо уривки з інтерв’ю Радіо Свобо-
да про значення Собору координатора громад-
ської ініціятиви «За Єдину помісну Церкву» 
Лани САМОХВАЛОВОЇ.

– Є три основні речі. Найперше –  що Собор 
відбувся. Для простих вірян, для кліру і для єпис-
копів дуже важливо, що вперше через 1200 років 

Церква показала свою реальну єдність. Що зібра-
лися разом предстоятелі майже усіх православних 
церков.

Друге –  головне, що цей Собор відбувся, незва-
жаючи на демарші Московської патріярхії. Тому 
що спротив був страшний.

Третє –  дуже важливо для України –  там не 
ухвалили документи, які б назавжди ставили шлаг-
баум перед визнанням Української Церкви, перед 
її правом мати самостійність та незалежність. […]

– У нас питання православ’я –  не лише ре-
лігійне, але й політичне. Напередодні Собору 
було два звернення: від Верховної Ради –  щоби 
Українській Православній Церкві повернули 
автокефалію і від групи депутатів –  щоби збе-
регли статус-кво. Після Собору в кого більше 
підстав для оптимізму?

– Сподіваюся, що більше підстав для оптимізму 
в української пастви, виразником якої стала більша 
частина парламенту. Це більше ніж 60%, зважаю-
чи, що у парламенті зараз, фактично, 420 депута-
тів –  без Криму та окупованої частини Донбасу.

Цього питання не було в порядку денному, але 
ним були насичені кулуари Собору. Ми чекаємо на по-
дальші рішення Константинопольського Патріярхату.

– В його компетенції одноосібно ухвалити 
рішення про автокефалію?

– Якщо Синод Константинопольського патрі-
ярхату захоче видати томос –  так звану грамоту 
визнання –  він зможе це зробити одноосібно. І це, 
незважаючи на те, що скаже Москва, робить нашу 
Церкву –  Київський Патріярхат –  легітимною і ви-
знаною в світі.

                            Запитував Дмитро ШУРХАЛО

Бо таки ж саме вільний, високий 
дух особистостей здатен єднати 
суспільство й творити нетлінне, те 
що житиме у віках. І лише сотво-
рення нетлінного й неповторного 
підносить людей і народи до все-
людської взаємотворчої єдности.

В основі всього, як і мовить 
християнське вчення, лежить са-
кральна іпостась особистости: від 
Отця, і Сина, і Святого Духа…

В земній історії, куди лишень кинь 
оком –  чи в давнину, чи й в теперіш-
нє –  хоч яка руїна й пітьма наступа-
ла –  все суще стверджує і не пере-
стає прорікати собою навдивовиж 
очевидну і непохитну закономірність: 
Всевишній завжди пильно і невсипу-
що береже і плекає неповторність 
кожного творіння, красу плинної миті 
й образ усілякої істоти і сутности –  
від найменшої пилинки до найбіль-
шого видимого й невидимого дійства 
світів. Що й казати про неповтор-
ність особи людей і народів.

З такої невтомної уважности 
Творця само собою випливає, 
що воля і неповторність буття, 
які Він дарує безнастанно всьо-
му сущому, є найвищим благом, 
бо вони становлять запоруку 
життя, перебуваючи в осерді не-
вимовної таємниці Милосердя, 
яке кожну душу і все суще вчи-
няє причасниками творення жи-
вої Божої вічности.

І це найбільша, найсокровен-
ніша радість –  пісня, яку співає 
Вселенна. Сакрум вічности годі 
уявити без цих єдиних, непо-
вторно глибоких, вільних, живих 
голосів…

Адже славити Бога можна тіль-
ки вільно, власною істотою. Сла-
вити –  це також нести в собі образ 
і дух великого Цілого. Лише так 
можемо рости, відкривати в собі 
і в світі простір Неба та Світла.

Недаремно ж Біблія називає 
людство виноградною лозою, са-
дом Творця…

Однак щоб здійснити своє життя 
так вільно, глибоко, людині і світові 
досі не вистачає відваги довіритись 
Невидимому (як зробили святі або 
приміром Григорій Сковорода, Блез 
Паскаль, Тарас Шевченко), тобто 
вповні прийняти верховенство боже-
ственного духовного начала життя й 
відкрити в собі джерело внутрішньо-
го світла –  «внутрішню людину» –  
духовно вільну особистість.

Людей, які змогли подолати інерцію 
ентропійної «зовнішньої» свідомости, 
було і є небагато. Але саме вони трима-
ють рівень буття людства. Вони несуть 
в собі долю світу і зберігають свідомість 
того, що людина приходить у світ для 
втілення найвищої істини буття.

Авжеж, без цього великого зма-
гу людської душі і незрадливої 
радісної відданости Небу сущих 
створінь, без високого устремління 
духу народів –  усе давно могло б 
зім’ятися в хаос і безглуздя, де годі 
шукати живого відгуку і смислу.

«Броньовані» янголи перемагають диявола. Фреска XIV ст. Італія

подвижників віри…
Попри всі жорстокі випробу-

вання історії, руїни й катастрофи, 
Україна не втратила свій Божий об-
раз завдяки вічним основам віри й 
культури, на яких зростали дух і не-
поборна воля народу.

Так і нині, в небувалих трансфор-
маціях світу, в обставинах потрясінь 
і в потребі водномить сягнути того, 
що вимагає десятиліть і століть, 
в умовах ворожої протидії –  Україна 
вірою і волею Божою шукає й знахо-
дить шлях правдивого оновлення й 
прозріння майбутнього світу.

Отже, сьогодні найбільше зале-
жить від того, наскільки ми чуємо го-
лос незнищенного Духа з Неба, з ві-
ків і тисячоліть українського буття, 
який просвітлює і рятує. Небезпека 
найбільша в тому, що якраз духовно-
культурні основи національної історії 
досі для багатьох українців залиша-
ються по суті не пізнаними. І це обер-
тається браком самодостатньої стра-
тегії й так необхідної державотворчої 
волі в українській політиці та недоба-
чанням високої перспективи дії.

Але Воля, Віра і Правда нині таки 
промовляють в Україні. І чути в цих 
словах надзвичайну силу справ-
жности, нове видиво світу. Чути не-
примиренний спротив української 
душі усілякому поневоленню духа 
і розуму та затемненню правди про 

Як свідчить історія, лише віра 
в істину Абсолюту тримає і творить 
духовну вертикаль розвитку життя. 
Рівень досягнень людства, як відомо, 
визначає духовна зрілість думки, чину, 
культури і всієї творчости буття.

Власне історія людства має смисл 

передусім як історія духовного і куль-
туротворчого зростання. Сучасний 
цивілізаційний світ, здається, опинив-
ся на межі, за якою або почнеться ря-
тівне піднесення, або ще швидше за-
нурення в хаос і сповзання в облудну 
ніщоту. Чути в ньому тепер величез-
ну напругу зусилля втриматись. Але 
чути також в його просторі і загрозли-
вий рев порожнечі.

Україна сьогодні перебуває в епі-
центрі напруги, на гребені часу, коли 
мають відбутися глибинні духовні 
перетворення, які змінять (і вже змі-
нюють) внутрішнє спрямування по-
дій і смислів історії і народять якісно 
вищу свідомість особистости, звер-
нену у творчу вертикаль Духа. Ця 
свідомість «внутрішньої» людини –  
суб’єкта безмежної вічности буття, –  
і здобуде сили зупинити западання 
світу в порожнечу.

Україна має неповторну й гли-
боку національну історію, в якій 
віра і воля були найвищим прапо-
ром в усі віки, живлющий універсум 
світогляду й культури, свій неви-
черпний мовний всесвіт, високих 

священну гідність життя. Адже саме 
Правда генерує зусилля добра, тво-
рить порив народу до Віри і Волі.

Ключовими словами, які засвідчу-
ють суть і маштаб хвилювань і борінь 
теперішнього часу, і не лише в Украї-
ні, а й у світі, ніби навіть несподівано, 

стали: Україна, Майдан, Православ-
на Помісна Українська Церква… В них 
вирує духовний вогонь перетворень, 
визріває нова реальність.

І ось, незважаючи на перепони, 
відбулася знакова подія нашого часу –  
Великий Всеправославний Собор –  
в чому годі не відчути перст Божий. Не 
формально, а в самому духові Собору 
була й промовляла Україна, як камер-
тон справжности духовних змін, які по-
чалися в світовому Православ’ї. Собор 
не міг не відбутися, бо Православ’ю 
належить виконати доленосну місію 
в духовному одужанні людства. Саме 
в контексті питання про Українську По-
місну Церкву по-новому зазвучало те-
пер і слово «єдність».

Адже прагнення українців створи-
ти свою Церкву –  це прагнення вільно 
й безпосередньо звертатися до Бога, 
виконуючи Його ж волю. А з іншого 
боку –  це питання справедливости, 
яка в міжцерковних стосунках ба-
читься найпереконливішим свідчен-
ням духовної єдности, що її нині так 
насущно потребує людство.

Закінчення. 
Початок на стор.1
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На Трiйцю в КиIвi в церквi Рiздва ПресвятоI Богородицi
освятили дзвiн пам’ятi   вгена Сверстюкаэ

Роман ЮЗВА

Матеріяли для рубрики надала 
Людмила ІвАннІкОвА

З духовної спадщини 
Старої України (ХІ - ХVІІІ ст/./)

Ісус-Пантократор. Народна гравюра. XVII ст.

Мелетій СМотРИцькИй 
(бл.1577–1633)

Наука 
про зверхНиків 
світських

Ви, княжата і вельможі, підданих Божим судом 
повірених вам судіте, остерігаючись того, аби тим 
же судом самі осуджені не були. Не накладайте 
на них великої данини, відаючи, що і вам пан ваш 
увесь борг відпустив і чинш за вас заплатив. А 
коли що-небудь у скритості чините, то не мовте: 
«Хто ж нас бачить», – бо Отець ваш на небі. Той 
усе бачить і все, що хоче, чинить.

                                 Із книги «Тренос» (1610)

Герасим СМотРИцькИй

БожествеННе 
писаННя 
Насичує вселеННу

Божественне писання Старого Заповіту і Нової 
Благодаті подібне до моря, що оточує Вселенну, 
з якого виходять усі моря і витікають усі ріки та 
джерела, щоб напоїти людину та худобу, і все, що 
бігає по землі.

Так і це море недослідимої і незбагненної гли-
бини обіймає і напоює не тільки Вселенну, але й 
все піднебесся та підземелля. Та й величности 
самого Престолу небесного торкається, бо цього 
бажає Той, Хто сидить на ньому, для славослів’я 
Свого, а спасіння нашого. А що про це мовчимо, 
то тільки тому, що розум людський ніяк не може 
наважитись, бо він чув невимовні слова, яких не 
годиться людині промовляти, страшно-бо до вог-
ню приторкнутися.

І як Бог творить ангелами Своїми і слугами Сво-
їми вогонь палючий, так і слово Його живе, і діюче, 
і гостріше за будь-який меч двосічний, і проходить 
воно аж до розділення душі і духа, членів і мізків, 
і судить помисли і думки сердечні. І немає творін-
ня, не явленого перед Ним; все ж відкрите і явне 
перед очима Його. Понад золото і срібло, і камін-
ня дорогоцінне воно дорожче, і солодше від меду 
і будь-якої насолоди.

Тож розкрий книги, що перед тобою і поглянь 
зі страхом Божим і смиренною мудрістю, і досліди 
Божественні Писання з увагою, без недбальства, 
і знайдеш у кожному листі величність і похвалу 
Божественного Писання, користь для душі і шлях 
правдивий для свого спасіння, і різноманітних ві-
чних благ дарування. Сама бо правда виявляє іс-
тину і викриває тих, хто їй противиться.

З передмови до «Біблії» 1581 р.
Переклад Людмили ІвАннІкОвОї

НИкИфоР, митрополит 
київський

про сили душі
Третє ж –  чуттєве, і досконале тоді, коли до 

Бога є ревність і думка про просвічення, від яко-
го буває сяйво і припиняється смуток, як сказав 
Давид: «Перетворив Ти плач мій на радість мені 
й оперезав мене веселощами». Веселість же та 

климентій СМоЛятИч, 
митрополит київський

Немає сили, 
крім сили Божої

Все існує, й керується, й удосконалюється си-
лою Божою: ніякої немає сили, крім сили Божої, 
ніякої немає допомоги, крім допомоги Божої, бо 
все, як сказано, що побажав Він, все створив на 
небесах, і на землі, і в морі, і в усіх безоднях.

Іоаникій ГАЛятоВСькИй

орел та стріла
Одного Орла пострілено Стрілою. А коли зир-

нув Орел на ту Стрілу, побачив у ній Орлині пера 
і сказав:

– Не жаль мені, що мене б’є те дерево та залі-
зо, які є в тій Стрілі, бо то чуже, але жаль мені, що 
мої ж, Орлині, пера б’ють мене.

Є то байка. Але до нашої мови стосується. Бо не 
жаль чоловікові, коли його ворог не любить, лає, б’є, 
зневажає і кривду йому чинить, але великий жаль 
людині, коли її ближній не любить і в нещасті не ря-
тує, і на здоров’я її наступає. Не жаль було цареві Да-
виду, коли з ним точили війну філістимляни, амонитя-
ни, сирійці та інші народи, бо то були неприятелі. Але 
жаль йому був великий, коли з ним точив війну Саул, 
його тесть, неслушно та невинно, і на його здоров’я 
наступав. Жаль йому був великий, коли війну з ним 
точив Авесалом, син його власний, і хотів його з дер-
жави вигнати і життя позбавити. Жаль йому був ве-
ликий, коли з ним війну почав Ахітофель, вірний його 
порадник, і лихе щодо нього почав замислювати.

Із книги «ключ розуміння», 1659р.
Переклад валерія ШЕвЧУкА

Антоній РАДИВИЛоВСькИй

яструБ та 
мала птаха

Мали колись халкедонці у себе раду на полі, 
в затінку дерева бука. І стався тоді випадок, коли 
голодний Яструб, уганяючись за малою Птахою, 
тільки-но мав схопити її собі на з’їжу, аж раптом 
Птаха упала на груди одного з радних –  Ксенокра-
теса, де від того Яструба знайшла хоромину собі 
для безпечного збереження.

Уважаймо це духовно. Що є диявол проклятий, 
котрий навіки відпав од насичення Божою славою, 
коли не Яструб голодний, який завше через різні 
свої спокуси уганяється за нашими душами?.. Сил-
кується він схопити нас завше в гострі кігті своєї ди-
явольської влади і як їжу якусь ковтнути. Де ж пе-
ред тим пекельним Яструбом утікати, де маємо собі 
шукати пристановище та збереження, коли не при 
дереві хресному, на лоні Христовому?

Із рукописної книги «Огородок Марії 
Богородиці», 1671р.

              Переклад валерія ШЕвЧУкА

Афанасій кАЛьНофойСькИй

доБра праця 
дає доБрі плоди

Пальмове дерево тим пишніше зародить, чим 
нижче великими тягарами змуситься схиляти до 
землі зрослі вгору гілки свої; винні ягоди ніколи б 
із себе лікеру свого не видавали без доброго поту 
тих, що працюють, ані дозволила б масна земля 
із середини себе легко комусь добути собі плодів. 
Також напевне й саме любе Небо купуємо працею.

Із книги «Чуда» (1638), першого 
опису києво-Печерського манастиря.
Переклад валерія ШЕвЧУкА

Герасим СМотРИцькИй

Не попускайте 
ворогам

Мовчання у слушний час буває пошановане за 
мудрість із пожитком, а в іншому часі –  за глупство 
і зі шкодою. Хто мовчить на річ ущипливу, той до-
зволяє те і винним себе показує.

Не знати, чи у вірі сумніваєтеся, чи мало дба-
єте про збавлення в Бога, що про предків своїх 
не пам’ятаєте, про яких увесь піднебесний світ 
повний великої слави, яка і в Небеса проходила, 
і перед Престолом Божим ставала. Як в істинній 
вірі мали ми цілісну та міцну стійкість, так і в ри-
царських справах мужню й потужну діяльність, 
у чому й тепер супроти супостатів тілесних нам не 
збуває. Треба було б ще більше супроти духовних 
вовків мати пильну чутливість та подвиг, бо кого 
невидимі бояться, супроти того й видимі постояти 
не можуть. З того і слава велика, і заплата вічна.

Із книги «ключ Царства небесного», 1587р.
Переклад валерія ШЕвЧУкА

народжується від перенесеного заради Бога зла 
і страждань. Од веселості ж тієї зростає зерно 
життєдайне. Від того –  чудотворіння, від того –  
прорікання будучини, від того людина до Бога по 
силі своїй наближається і за образом і за подобою 
стає на землі цій образом Бога, що її творив.

Із «Послання до князя володимира 
всеволодовича» (1096)

Василь МАРтИНЮк

Вознесiння П’ятдесятниця
від Господа радість і наше спасіння, 
від нього усе, чим живем і що маєм. 
великдень минув і прийшло вознесіння, 
про це ми із книги Священної знаєм.
Ця книга — то Біблія, дана від Бога, 
щоб знали всі люди, як праведно жити,
чинити добро і цуратися злого, 
і свято Його берегти заповіти.
Христос до Отця Свого в небо вознісся, 
щоб бути довіку владикою світу. 
До нас він приходить із Доброю вістю, 
як промінь яскравий небесного світла.
він всіх приголубив своєю любов’ю, 
навчає, як ближнього щиро любити. 
він вмер, щоб своєю невинною кров’ю 
людей назавжди від гріхів відкупити.
О Боже великий, вседобрий наш Христе, 
до Тебе любов я у серці нестиму. 
Ім’я Твоє славне, величне і чисте навік збережу, 
як найбільшу святиню.

День п’ятдесятий, як воскрес Господь... 
всі учні ув очікуванні дива. 
Молитва їхня, щира і горлива, 
як фіміам, струмує до висот.
він говорив... Так-так, він говорив: 
«не йдіть з Єрусалима, любі діти, 
бо скоро Духом буду вас хрестити 
і приготую до великих жнив».
Так-так, казав він: силою вдягне 
і свідками пошле по всій землі 
робити чуда, утішать жалі 
і напоїти всіх, хто неба прагне.
І раптом шум. Здивовані зіниці. 
Знялася буря? вітер? ніби ні... 
З’явились язики, як огняні, 
й на голови осіли поодинці.
О, що це? Радість. Як її втаю? 
Слова із вуст. Я вперше їх промовив... 
Це Дух Святий, це Дух тебе наповнив — 
Бог виконав обітницю Свою.

«Ніколи не чула кращої музики, 
ніж сьогодні з оцих дзвонів»,  –  ска-
зала удова Євгена Сверстюка пані Валерія Ан-
дрієвська після освячення другого дзвона біля 
храму Різдва Пресвятої Богородиці УАПЦ, що 
на Совках у Київі.

Тут ще за життя п. Євгена встановлено дзвін 
«Андрій» –  пам’яті його сина Андрія. Сам п. Єв-
ген любив постояти під тим дзвоном і казав, що він 
дзвонить дедалі краще. Відтепер мешканців Со-
вок скликатимуть два дзвони. Цей другий, як і пер-
ший, вилитий у Перемишлі коштом добродіїв, які, 
за християнським звичаєм, не бажають оприлюд-
нювати свої імена. А дзвін має ім’я: «Павло». Бо 
на ньому викарбувані слова з Першого послання 
святого апостола Павла до солунян (1Сол. 5:19) 
«Духа не вгашайте!». Це духовний заповіт і на-
шого славного парафіянина.

Ці ж слова викарбувані й на хресті роботи скуль-
птора Бориса Довганя на Байковому цвинтарі, під 

яким покоїться всіма нами шанований Євген Сверстюк.
Історія освяченого нині дзвона коротка. Один добродій по-

відомив п. Валерії, що одержав премію і за неї хоче зробити 
щось гідне пам’яті п. Євгена Сверстюка. Вона сказала: «Дзвін». 
Доклали коштів сама п. Валерія і ще кілька добродіїв.

Нову конструкцію дзвіниці розробив і дзвін власноручно 
встановив добродій Володимир Роговець. Він (з вусами) є 
на знімку разом з іншими добродіями, які дістали почесну 
нагороду: стати поруч з п. Ларисою і священиком –  першими 
дзвонарями.

Освятили дзвін настоятель храму протієрей Валерій Копійка 
та священик Максим Стрихар.

Василь оВСІєНко

Світлини: ліворуч –  василя ОвСІЄнкА, вгорі і внизу –  
Олени ГОЛуб

.. ..
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Iван СокуЛьСькИй

Раїса ЛИША

Педагогiчна сторiнка

З листів iз тюрми до доньки Марієчки
З липня 1981 по вересень 1987 року
м. Чистополь Татарської АРСР, с. кучино Пермської обл.

26 липня 1981. 
неділя

Добридень, моя дівчинко.
Де бігаєш там цієї неділі з Тара-

сиком та Васильком? Здоганяєш 
швидку Лужанку чи вганяєш на По-
гарці, де сушиться дідусеве сіно і де 
високі старі черешні? Чи аж там на 
полонині під Бовтом гуляєте з ма-
мою, чи, може, в лісі збираєте яго-
ди?.. Карпати справді широкі –  куди 
тільки не можна піти! Не те, що в нас, 
на Дніпрі: там, куди не підеш, всюди 
заводи, будівлі, машини. Навіть для 
ліска нашого невеличкого немає вже 
місця (пише мама, що хочуть його 
там вирубати ті дачники і що ви су-
муєте з того).

Мандрую і я тут, моя дівчинко. 
Навсібіч. Куди тільки не забігаю дум-
кою, а от пішки до вас із мамою не-
можна ще перейти. Я писав тобі, що 
через річку, за якою я оце, опинив-
ся, –  ні моста, ні броду, ні перевозу. 
Жду, коли замерзне річка, або коли 
міст збудують чи перевіз буде. Тоді 
я хутко до вас прилину. Будьте з ма-
мою гарними і такими ж, як завжди, 
золотими! Оце приніс мені лист фо-

тознімки: мама (в Раї, в гостях) і ти 
(як білочка –  на своєму горішку). 
Отже, тепер ви завжди поруч мене. 
Зробіть ще фотознімки в нашій хатці, 
під нашими полтавськими рушника-
ми (і тим, що бабуся* вишила чи ви-
ткала), біля наших книг і столу з ка-
мінцями –  і вишліть мені.[…]

Така в мене казка, коли ваша лас-
ка!

А це –  віршик про те, як одна дів-
чинка зранку заходилась малювати 
білу квітку і голубого голуба.

З ранку в нас –  неділя.
Що мені робить? –
квітка –  біла!
Голуб –  голубий!
Сонце коло хати –
в літа на крилі. 
На цьому й закінчу свого першо-

го невеличкого листа особисто тобі, 
в окремому конверті. Цілую свою 
дівчинку. До побачення. До зустрічі. 
Твій татусь.

Залишився не списаним ще один 
віршик, що так і називається:

Марієччин вірш

Добридень, дерево! кого це ти все
                                               ждеш? 
навшпиньки ставши, сонце 
                                      виглядаєш, 
поранку вмившись, неба дістаєш: 
смієшся — радістю, і листям тихо
                                                граєш. 
Добридень, дерево! на волі ти зросло. 
на горах — тиша... Світ який 
                                              довкола!
Могутній рух — світанкове крило... 
Добридень, дерево! Добридень, 
                                        світу, воле!

*Бабуся – Мама Орисі – Явдо-
ха відтворювала на своїх рушниках 
прадавні бойківські символи-орна-
менти. Її рушники любив поет, вбача-
ючи в них печать унікальности, непо-
вторности стилю вишивальниці.

29 вересня 
1981, 
м. Чистополь

…І ще один пишу тобі 
вірш – «на виріст».

М а р і є ч ч и н 
в і р ш

З деревом удвох нам 
затишно і добре,
з деревом нам тихо і 
просторо.
У садку землі 
довічно-довго
нам стоять — 
під сонцем, місяцем 
і зорями.
Це з наших уст — 
зринає зранку пісня.
Це з наших рук — 
течуть джерела й ріки...
Дерево, залишмось 
                 в світі лісом!
Листя, не стуляй свої 
                                    повіки!
Де — зима? До літа лише йдемо!
Ранки пахнуть... квіти ще в росі.
З деревом удвох ми любим землю,
З деревом удвох ми любим світ!

05.07.84

дівчинка 
з троянди

Під нашим вікном росте незвичай-
на троянда. Тільки-но зацвіте вона 
на початку літа, як в ній з’являється 
малесенька, як метелик, дівчинка.

А коли пелюстки розтуляються, 
та дівчинка випурхуне з квітки і ле-
тить, ледь торкаючись листя, квіток 
та променів сонця. Летить і сама 
собі дивується, що така вона легень-
ка і що така рада.

– Я Легуня, я Легуня!.. –  співає 
вона було, літаючи по садочку разом 
з метеликами та пташками.

Увечері, щойно заходило сон-
це і падала роса, дівчинка верта-
лась до свого дому-квітки. Троянда 
згортала свої пелюстки, і дівчинка 
враз засинала в рожевій парасоль-
ці квітки. І спала так само легко й 
щасливо, як і літала, і снились їй 
пахучі трояндові сни.

І так щоранку випурхувала вона 
з квітки, співаючи: «Я Легуня, я Ле-
гуня!»

Та минало перше літо, відцвітала 

троянда, а разом з тим літечком від-
літала в невідому країну і наша ді-
вчинка з троянди. Коли опадали пе-
люстки і квітка поволі схиляла свою 
сумну голівку, дівчинку вже ніхто не 
бачив.

Наступної ж весни, щойно зацві-
тала троянда, Легуня знову збіга-
ла-злітала з пелюсток все з тим же 
співом:

Я Легуня! Я одна
дівчинка із квітки.
ніби сонечко, ясна
і легка, як вітер.
Я Легуня! Хто не чув?..
З променя на промінь
я ступаю, я лечу…
Літо –  в нашім домі!
Вчора, 4-го червня, дістав Твого 

листа. Я також радий, що в чверті 
в Тебе жодної трійки, а ще більше 
радий тим, що скоро буду бачити 
Вас з мамою. До побачення. До зу-
стрічі. Твій татусь.

16 березня 1985
Добрий день, дорога моя до-

нечко!
Вчора дістав цілу купку листів і від 

тебе один (писаний 2-го лютого). Ра-
дий був дізнатись, що ви з мамою вже 
не хворієте тим грипом і що у вас так 
довго була гарна зима. Що кожного 
дня каталися на лижах і санчатах.

Книжка, яку Ти продовжуєш чита-
ти («Діти капітана Гранта»), і справ-
ді дуже цікава. Ось як дочитаєш до 
кінця, то пошкодуєш, що закінчилась 
така захоплююча книжка. […]

Це ще скілька днів, і у вас будуть 
весняні канікули. Мабуть, поїдете 

з мамою в Карпати відвідати дідуся 
з бабусею. Пише мама, що вони хво-
ріють.

Цілуй і за мене дідуся і бабусю, ві-
тай Тарасика і Василька.

А тепер прочитай оповідання, яке 
написав для Тебе.

Воно називається

Зоряний 
дощ

– Хто ж це здатен скласти їм 
лічбу? –  і серед гурту принишклих 
хлопчаків почулось не по-дитячому 
глибоке зітхання. Надьчин Іванко 
невідривно дивиться в це безмежне 
і безвічне небо, що починається від-
разу ж понад акаціями. І далі воно 
зависло понад хатами і садками –  
мов океан, воно вирує зорями.

Над краплинами дитячих душ –  
велика тайна ніким не розгаданого 
неба.

– Одна зірка впала!
– Хтось помер цієї миті… То люд-

ські душі звисока дивляться на світ. 
Зірок у небі так багато, як і людей на 
землі.

Само ж небо видавалось байду-
жим до хлоп’ячої допитливости. Зорі 
були собі далекими зорями. І що 
їм до хлопчаків, які сидять серед 
подвір’я, повгортані хто в яку одежи-
ну? Що хлопці ось вперше наодинці 
з тайною неба?

Зорі були десь там, в далеких 
світах і разом з тим, –  це кожен від-
чував –  вони були щонайближче до 
їхніх непочатих задивлених душ. 
Кожен відчував, як весь безмір зоря-
ного неба з його великою і далекою 
тайною входить у їхнє дитяче єство, 
пронизує їх до останнього віддиху. 
І тепер їхні хлоп’ячі імена вже не від-
няти від цього неба: Іван –  і зоряне 
небо! Дмитро –  і далекі безмежні світи!

– Іванку-у! –  почулось серед зо-
ряної тиші. Це кликала його до хати 
мама.

Іванко довго не озивався –  таким 

14 вересня 
1986 року

На цьому тижні дістав твого чер-
гового листа, писаного вже в кінці 
серпня, де розповідаєш про вашу 
мандрівку на Самару з собакою. 
Листи вам я справді пишу один за 
одним, але вони до вас не доходять. 
Поки що. […]

Славним було літо! Скільки хмар, 
розквітлих, білих, перейшло небом –  
із заходу на схід. А я все поглядав 
на них та намагався впіймати їх кра-
су віршем. Але то, мабуть, можна 
було б вдати лише пензлем, фарба-
ми –  на малюнку. Спишу тобі кілька 
віршів, написаних під супровід тих 
розкішних хмар літа.

Дивлюсь на квіт –  квіт дивиться
на мене.

Дивлюсь на небо –  повні небеса.
Трави, як вітру, ріст шалений!
Посеред простору я сам.
Як перейти мені до чистих вод?
Як досягти стрімкого дня 

наймення?
Далекий край той, де живе 

народ:
Там дім збудовано й для мене!

* * *
Довільний розквіт хмар, 
довільність неба.
Довільність вітру і води.
Панує простір –  все іде до себе!
А ти до світу всього йди.

Подаємо за виданням «Листи 
до Марієчки», вибране листу-
вання 1981-1987. «Смолоскип», 
київ, 2000.

Нинішнього літа Іванові Сокульському –  визначному 
поетові, дисиденту і в’язню сумління совєтських тюрм і лагерів, 
людині героїчного лицарського духу –  13 липня минає 76 років 
від дня народження і 22 червня –  26 років від дня смерти.

Ніколи справжнє добро і світло людської душі не буває на-
марним.

Про це подумалось, гортаючи сторінки листів Івана Сокуль-
ського, написані в час його другого ув’язнення у 80-ті роки до ще 
зовсім тоді маленької доні Марієчки.

Велике Іванове серце, ніжна батьківська душа знайшли 
в собі силу подолати відстань і гіркоту важких обставин, аби 
донести дитині в листах стільки любови, творчого надхнення, 
добра і світової краси, що його маленька адресатка, чекаючи на 
повернення тата з невідомої далечини, аж ніяк не була обділена 
на повноту батьківських заповітних щедрот, а навпаки –  отри-
мала їх без міри.

З цього чистого, невичерпного джерела, як і з власного уваж-
ного, проникливого погляду на світ та невтомної працелюбнос-
ти, певно й сформувався мистецький талант Марії Сокульської, 
художниці неповторного, сміливого стилю, яка працює в різних 
жанрах і техніках. Поєднані з листами, її картини –  аплікації на 
тканині –  звучать багатогранно – наче відповідь поетові і бать-
кові понад часом.

На стор. 6 світлина Юрія Вівташа, 
1979 рік

дивним видався йому цей 
знайомий голос. Ніби линув 
він крізь далечінь неба і зі-
рок, крізь його далекі мрїі 
до його нового наймення. 
Тепер, разом із цим небом, 
хіба він той же, що і був, 
Іванко? Він знав зорі!

Прийшла мати, взяла 
його за руку і повела додо-
му. Вертався аж притисне-
ний тайною неба і виразно 
чув, як не лише там, вгорі, 
але й в ньому самому –  
зорі, зорі, зорі.

І в сні Іванко довго линув 
між білявих, синіх, жовтих, 
рожевих зірок, яким не було 
кінця-краю. Бачив, як по-
вільно обертався в небі Ве-
ликий Віз, як губивсь у да-
лечині вистелений зірками 
Чумацький Шлях…

А потім снилось, як то 
там, то в іншому місці, одна 
по одній, почали падати зір-
ки. Ось вони падають все 
частіше, ось уже йде справ-
жній зоряний дощ. Іванко 
біжить туди, де вони пада-
ють, але на місці падіння зі-
рок не залишається нічого. 
Стривожений, він дивиться 

на небо…
Небо залишалось таким же по-

вним –  далечінню, зорями і непоча-
тою тайною.

На цьому все. Обнімаю, цілую.
Твій тато.
Кілька слів: українською мо-

вою правильно говорити (і писати) 
«далі», а не «дальше». «Дальше» –  
це російською.

І будь, як розквіт, як вода, 
як вітер.

нехай крізь тебе простір цей
тече.

І важчає бджола, і йде додому
літо,

Узявши хмару на плече.

* * *
Мені сняться міста, що в них
часу по вінця.
вулиць і площ золоті щільники.
Лабіринти душі. вже не вийти

і звідси.
За карбами –  карб, за віками – 

віки.
Даль перехрестя. Зустрічей 

човен.

Довічних прощань залишились
слова.

І довічно жива, мов ріка, протікає
мова,

І кожного з нас на ім’я назива.
Мені сняться міста, ніби 
вічности дзвони.
Бані золочені кличе блакить.
Бо душа не зна перепони –
Б’є там на сполох, скликає віки.
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євген СВЕРСтЮк

Леонід БуГАй
Нова свiдомiсть Український ювілейний Місячник

Травень 2016 видавництво «навіки»
Пропонуємо увазі читачів дещо з надрукованого в черговому числі юві-

лейного місячника, що його видає о.Василь Пишний разом з громадою храму 
Святої Покрови с.Рубанівське Васильківського району на Січеславщині.

Береш до рук завжди очікувану, неповторну, любовно, з тонким естетич-
ним баченням зроблену книжечку, і відчуваєш джерельну свіжість оновлення 
українського життя, світло духовного піднесення. Мимоволі зринає думка: як 
багато може зробити громада, коли священик піклується душею і долею на-
роду глибоко й всеосяжно.

Саме так і вирощує громада храму Св. Покрови свою нову українську сві-
домість, творить «пасхальне» життя –  «для Вітчизни … для дітей, для тата 
і мами, для друзів і для всіх людей… для України, для народу, для Бога!»

Потрібна згода з собою, з природою і Богом, 
щоб у душі людини озивалися начала етич-

ні і естетичні. Проповідь Христа звучала на Горі. 
На цю Гору треба підійматись очищеним…

* * *
Одна справа знати правду, інша справа –  жити 

правдою. Одна справа проповідувати віру, інша спра-
ва –  жити вірою. Людина схильна скочуватись від 
справжности служіння Богові до мізерного прислужу-
вання ідолові. Попри щоденні нагадування людина 
схильна забувати, що ілюзорні матеріяльні цінності 
лопають, як мильні бульбашки… Але духовні цінності 
здатна нести тільки міцна, вироблена індивідуальність. 
Та самий інстинкт життя повинен навертати кожного до 
джерела любови, бо любов –  то є сутність світу.

Не забуваймо, що головними противниками Хрис-
та були не іновірці і навіть не безвірники, а добре на-
читані і зовні побожні фарисеї. Це їх він називав родом 
зміїним і лукавим.

Чудо починається щомиті –  в кожній травинці, 
в кожній людині. Людина з Богом –  то вже жива Люди-
на! Людина з любов’ю і вірою –  то вже велика дивна 
сила: ВОНА ВСЕ МОЖЕ!

* * *
І ми, і весь світ потребує нині, як живої води, 

високої проповіді, яка навертає нас до джерел, до 
нашої духовної вітчизни, до нашої суті. І ми, і весь 
західній світ потребуємо нині навернення до прав-
ди й любови, що мають бути основою нашого жит-
тя та запорукою нашого оновлення. Але ми з руїн 
не можемо відразу піднятись до високої проповіді. 
Наше духовенство збідніло. В проповідях нема 
того, що підносить дух, а є тільки те, що розбурхує 
пристрасті. А на тому рівні ще не починається бла-
годать і мудрість. На тому рівні нема навіть про-
стої розумної доцільности.

Один Бог знає міру святости замученого в та-
борах священика, тихої української селянки, що 
зачинилася з дітьми в хаті і вмерла голодною 
смертю, і сільського вчителя, який до останнього 
дня доводив, що жити треба правдою… Але сум-
ніву немає, що кожен з них сіяв і хотів залишити 
зерно нащадкам. Нині тим зернам, сіяним чистою 
рукою, важко скласти ціну.

* * *
Справжня віра дає людині одвагу, сміливість 

і силу долати обставини.
… мусимо дякувати Богові за розвинене почут-

тя рідні в нашому народі, за глибоко вкорінене по-
чуття національного болю, за прагнення святині, 
що живить молоді покоління духом ідеалізму й дає 
несподівані сходи там, де наче й не сіялось…

* * *
Релігійна традиція в Україні глибока. Вона за-

корінена і в естетиці звичаїв та побуту, і в гли-
бинах підсвідомого. Вільний дух України йде від 
релігійности народу. За всіх форм покріпачення 
й недолі народ стає під захист Божий і зберігає 
таким чином свою духовну свободу. Українські 
мислителі –  від Київської Руси до Сковороди 
і Юркевича –  це релігійні мислителі. Найбільші 
українські поети, починаючи від Шевченка, три-
маються ґрунту біблійного. Навіть сама мова –  пі-
сенна, шевченківська…

* * *
Чи знає нині хто, як і що можна рятувати? Але 

вікова естафета духу горить над нами і сяє вічни-
ми знаками: рятуймо душу свою.

* * *
Людина і нація найкраща тоді, коли вона ро-

бить добро ближньому.

ВислоВи

Борис кутоВИйЛист до сина
Я так давно не отримував листів 

від тебе. Цікаво, як ти живеш? Що 
в тебе нового? Я думаю, в зв’язку 
з переходом до нової школи ти був 
дуже зайнятий, тому і не писав мені. 
Це так здорово, що у тебе з’явилося 
багато нових занять і нових друзів. 
Я радію за тебе.

Останні тижні моя дорога про-
ходила по безлюдних місцях. По 
місцях на диво красивих, але абсо-
лютно-абсолютно безлюдних. Ті, хто 
зустрічався мені на шляху, людьми 
не були, навіть якщо зовні схожі на 
людину. З ними не варто знайомити-
ся. І тим більше не варто зупинятися 
у них на ночівлю.

Коли-небудь ти теж навчишся 
з першого погляду визначати сут-
ність кожного, хто зустрінеться тобі 
на шляху. Навчишся несхибно відріз-
няти людину від того, хто тільки нею 
прикидається. Того, в кому бринить 
жива душа, від того, в кого душі не-
має. І хто тільки чекає слушної хви-
лини, щоб скинути з себе людську 

подобу… Як правило, це трапляєть-
ся при повному Місяці…

Коли я вирушив у дорогу, я зовсім 
не розбирався в такого роду справах. 
Не те щоб я не знав про існування 
Зла, зовсім ні. Так вийшло, що я вже 
зустрічався з ним, і шрами від тих зу-
стрічей час від часу нагадували мені 
про необхідність бути обережним. 
Але я не мав і гадки про те, яке вина-
хідливе Зло та якою багатогранною 
і буває його підступність.

Ні, ні, –  я зовсім не лякаю тебе. 
Ти ж пам’ятаєш, –  після того випадку 
з механічною жабкою я урочисто при-
сягнувся ніколи-ніколи так не чинити. 
Тобто не лякати. Ні тебе, ні інших ді-
тей. І я своє слово тримаю.

Просто мені ніхто й ніколи не роз-
повідав про місця, з яких не вийти 
тому, хто туди потрапив. І не вчив 
визначати стежки, що ведуть в такі 
місця. Я не знав про тих, хто терпля-
че чекає на втомленого мандрівника 
в тіні старого дуба, чатує біля руїн 
старовинної церкви. Я зовсім не ро-

зумів мови птахів і знаків, що попе-
реджають про небезпеку.

Я наївно вважав, що багаття спро-
можне захистити мене при ночівлі 
в лісі від будь-яких несподіванок. 
Я не вірив в історії про Чорні Каме-
ні і про те, що за нами завжди дуже 
пильно спостерігають Ті, Кого Ми не 
Бачимо.

Наш світ дивно влаштований. Ко-
жен схід Сонця віщує захід. І навіть 
найтемніша ніч таїть в собі іскри, які 
запалять Світанок. Так було завжди 
і є тепер. Мінливий танець тіней мож-
ливий лише тому, що його викликало 
до життя Світло. Ніколи не забувай 
про це.

…Невелике, затишне село неспо-
дівано з’явилося з-за повороту доро-
ги. День наближався до свого завер-
шення, і я вирішив, що треба десь 
заночувати.

Місцева корчма зустріла мене гус-
тими хмарами тютюнового диму, які 
заповнили і без того обмежений про-
стір гостьової зали. За якусь мить мій 

зір почав розрізняти сірі, приземку-
ваті постаті місцевих мешканців, що 
по декілька чоловік примостилися за 
грубо збитими столами.

Ці люди, присвятивши все своє 
свідоме життя постійним турботам 
про добування їжі, знаходили не-
хитру розраду в тому, щоб увечері, 
після важкої праці, перехилити ста-
канчик-другий кислого вина й поба-
лакати про Те і про Се.

Я вирішив не залишатися на ніч 
в селі. Куди більш цікаво було зано-
чувати під відкритим небом, на березі 
тихого, спокійного озера. Тим більше, 
ночі в цю пору року тут теплі, безві-
тряні, зоряні. І я сподівався, що комарі 
не будуть мені особливо докучати.

Купивши теплого, запашного хлі-
ба і прихопивши пляшку місцевого 
виноградного вина, я з полегшенням 
попрямував до виходу, відчуваючи за 
собою недобрі погляди відвідувачів 
корчми та сивого пелехатого діда за 
барною стійкою.

…Того разу я поставив намет 

в дуже мальовничому місці. Три старі 
верби, що розкинули віття над прозо-
рою водою Озера Без Імені, прихис-
тили мене під своїми розлогими кро-
нами. Сонце стрімко сховалося за 
небосхил. Навколо не було ні душі…

У вогнищі підбадьорливо потріс-
кували сухі гілки, зведений хор міс-
цевих жаб розпочав свої співанки пе-
ред виконанням основної програми. 
Невеликий рій мошкари кружляв тро-
хи осторонь від багаття, немов на-
магаючись заздалегідь зайняти най-
кращі місця на майбутній концерт. 
З казанка, підвішеного над вогнем, 
лунало життєрадісне булькання.

Я сидів, притулившись до стовбу-
ра старого дерева і ні про що особли-
ве не думав. Та й як можна про щось 
міркувати, коли твої власні думки ви-
рушили на прогулянку?

На другому березі озера темніли 
якісь руїни. В сутінках я не міг толком 
їх розгледіти, та й, зрештою, не осо-
бливо прагнув.

І раптом…
(Ой, як багато приховується та-

ємничого за цим «І раптом!..». Як 
багато інтриги в цій коротенькій фра-
зі! Без неї і пригода вже, мабуть, не 
пригода).

І раптом… якось відразу замовк 
жаб’ячий хор. Раптово звідкись подув 
холодний вітер, розкидав і пригасив 
полум’я в багатті. Почали протяжно 
й сумно скрипіти дерева, начебто 
скаржачись на щось або на когось, 
хто образив їх дуже, дуже давно.

Мені стало моторошно.
А потім з боку руїн, які повністю 

зникли в темряві, пролунало протяж-
не, наповнене тугою і нескінченною 
самотністю виття…

Зараз я поділюся з тобою Таєм-
ницею. Будь дуже уважний: ділитися 
Таємницею –  це зовсім не те, що ді-
литися цукерками або там яблуками. 
Це зовсім-зовсім Інше.

Ділитися Таємницями –  це дуже 
і дуже важливо.

– Чому? –  Можеш запитати ти.
Не знаю, зрозумієш ти мене чи ні. 

Дуже хочеться, щоб зрозумів.
З тієї самої хвилини, коли ти від-

криваєш Таємницю кому-небудь 
іншому, навіть якщо це дуже рідна 
і близька тобі людина, Таємниця пе-
рестає існувати. Вона ніби вмирає… 
Але тільки для тебе. І починає жити 
для того, кому ти її відкрив. Ось так.

Тому дуже прошу тебе, ніколи не 
відкривай Таємниць, гарненько пе-
ред цим не подумавши.

А тепер слухай дуже уважно.
Вся справа в золоті. Так-так, не 

дивуйся, в золоті. Ні, не в тих золо-
тих шматочках, які залягають десь 
глибоко в надрах землі, і слугують 
причиною величезних веселощів для 
тих, що їх надибали…

…Крупинки золота в нашій душі. 
ВОНИ шукають їх. І викрадають, 
якщо ми дозволимо зробити ЦЕ. Ви-
крадають, складаючи в мішки, зшиті 
з чорної шкіри страшного звіра, ім’я 
якому Бехема-Муркотан.

У кожній душі є крихітки золота. 
Так-так –  сяючі, безцінні. Цим чарів-
ним подарунком нас, усіх без винят-
ку, задарма щедро наділяють перед 
самим нашим народженням. І, воіс-
тину, це небесний і Святий Дар. Це 
те Єдине, що робить нашу душу жи-
вою, те, чим ми прикрашаємо світ, 
в який приходимо.

Душа без цих крупинок відразу 
старіє, стає безбарвною і бляклою. Як 
забутий під липневим дощиком ди-

тячий малюнок: усі барви життя і ра-
дости кудись зникають. Залишається 
тільки сірий, мокрий клаптик паперу.

Так і з людиною. Без золотих кру-
пинок віри в душі людина стає теж 
безбарвною. Зникає вся її краса і не-
повторність. Людина перестає помі-
чати, який дивовижний світ оточує її. 
Перестає радіти блакитному, вічно-
му небу, ласкавому сонечку, маминій 
доброті. Забуває мову звірів і квітів. 
І втрачає всі властивості людини, пе-
ретворюючись на звіроподібну істоту.

До такої людини метелик ніколи 
не сяде на руку, а білка не спуститься 
з верхівки сосни, щоб покуштувати го-
рішків. І, готовий битися об заклад на 
що завгодно, тобі ні за що на світі не 
захочеться подружитися з такою по-
творою або пригостити її морозивом.

Бережи сяюче Золото Віри в сво-
їй душі. Це найцінніше, що є на біло-
му світі. Не дай вкрасти її. І все своє 
життя залишайся ЛЮДИНОЮ.

…Через кілька хвилин, що здали-
ся мені вічністю, виття повторилося, 
але вже набагато ближче, ніж рані-
ше. І було воно ще протяжніше, і ще 
сумніше. Кажуть, так виють Ті, хто не 
знайшов дороги до Світла.

Я почав гарячково підкидати у во-
гонь сухі гілки, але вони не займа-
лись. Незграбним рухом я зачепив 
казанок, і він перекинувся, остаточно 
погасивши полум’я.

Вітер стих. Все завмерло. Здава-
лося, я сам перестав існувати.

Несподівано з боку озера пролу-
нало чиєсь ледве чутне схлипуван-
ня. І тут… я побачив страшні, буль-
каті очі, які спостерігали за мною з-за 
стовбура старої верби. І це не були 
очі живої істоти. Потягнуло могиль-
ним холодом, який немов вирвався 
з самого серця Ночі. І я зрозумів, що 
щось хоче поглинуть мене.

Моя воля була безжально скута 
чиєюсь чужою і злою силою. Я не міг 
рухатися, не міг кричати, і мені по-
справжньому стало страшно. Льодя-
ний холод стиснув мені груди й став 
підбиратися до самого серця. І в ту 
саму хвилину, коли надія на поряту-
нок зовсім покинула мене, звідкись 
із глибини душі вирвалися СЛОВА. 
Цим Словам у далекому, закритому 
серпанком минулих років дитинстві, 
навчила мене моя бабуся.

З усього останку сил, втрачаю-
чи останні проблиски свідомости, 
я звернувся до Того, Хто Ніколи Не 
Залишає Нас. Не покидає, навіть 
якщо ми не пам’ятаємо про Нього.

Я ПОКЛИКАВ, І ДОПОМОГА ПРИ-
ЙШЛА.

…Сліпучий, сяючий спалах світла 
за моїм лівим плечем. І пронизливий, 
здатний проникнути в саму глибину 
мозку вереск потвори. І жевріючий 
синюватим, холодним полум’ям слід, 
який зникнув у ночі…

Два білих крила вкрили мене. І це 
останнє, що відбилося в моїй пам’яті 
перед втратою свідомости…

Ми завжди повинні пам’ятати, звід-
ки до нас приходить ДОПОМОГА. Ні-
коли, ніколи не слід забувати, до Кого 
потрібно звертатися в хвилини, коли 
здається, що ти залишився зовсім-зо-
всім один, і немає жодної надії на спа-
сіння. КЛИЧ, І ТЕБЕ ПОЧУЮТЬ.

Роst Sсrірtит. Сподіваюся, ти зга-
даєш Сам Знаєш Які Слова, якщо 
раптом опинишся в незнайомому 
місці, повному небезпек і чудовиськ.

На цьому прощаюсь. Передавай 
привіт нашій мамі.

Люблю і сумую. Твій тато.

ЗолоТисТа кУльбаба
Неподалік від маленької річки 

жила собі Золотиста Кульбабка. 
Вона народилася якось не дуже по-
мітно, після дощику. На цій галявинці 
вона була зовсім самотня, і травич-
ка, яка росла всюди, раділа, що може 
опікуватися маленькою Золотистою 
Кульбабкою.

Вона росла, зовсім не відчуваючи 
самотности. У неї було багато дру-
зів, які часто приходили в гості. То 
Бджілка прилетить і розповість про 
свої пригоди, то Коник прискаче, за-
хекавшись від своїх стрибків. Сяде, 
відпочине в затінку і знову поскаче, 
невгамовний. А ще вона дуже люби-
ла, коли Сонечко грало з нею в схо-
ванки. Воно то ховалося за легкими 
білими хмаринками, а то вигляне, по-
сміхнеться їй і знову сховається.

Смішне таке Сонечко, доросле 
і добре. Одна Божа Корівка дуже лю-
била сидіти на її жовто-золотистому 
капелюшку. Вона і розповідала їй про 
те, що є дуже багато таких же Куль-
баб, навіть цілі галявини, а Кульбаб-
ка слухала і дивувалася, чому ж вона 
зовсім одна. Інколи вечорами вона 
слухала подих вітру, який приносив 
відгуки різних легенд, з яких вона 

вбирала в себе доброту і радість.
Йшов час… Вона була щаслива 

по-своєму, але все-таки чогось не ви-
стачало. На її голові вже не було тієї 
жовтенької шапочки, яка подобалася 
Божій Корівці, а сиві пушинки весело 
стирчали в різні боки, викликаючи 
сміх у перехожих. Але Кульбаба зо-
всім не ображалася на них, вона ма-
хала їм весело листочками і думала 
про ту казкову галявину, де всім так 
добре… І раптом дмухнув вітер… Він 
подув якось несподівано і зовсім не 
так як раніше. Смішна і комічна Куль-
баба стояла в розгубленості з одною 
пушинкою на самій маківці. Всі ж інші 
розлетілися по галявинці, несучи на 
собі ту частинку доброти і любови, 
яку отримала Кульбаба від гри з Со-
нечком, від теплого дощику та вечір-
ніх зоряних казочок.

– Нехай собі летять, –  сказав їй 
старенький Жук, який стояв, спер-
шись на травичку. Тепер вас буде 
багато…

Вони стояли і дивилися кудись 
у далечінь. Жук і Кульбаба.

Що їх пов’язувало –  незрозуміло. 
Напевно, щось спільне, а може і ще 
щось більше і значніше…

яна СІЛЕцькА

          *   *   *
Якщо збагнути життя хоч трошки й сказати чесно,
То тільки тиша лікує душу якраз як треба.
От сядеш в човен, в зелену воду опустиш весла
Й пливеш у тишу... пливеш у спокій... пливеш до неба...

І наче сонце пірнає в річку, а потім – в тебе, 
І замість серця – ота гаряче-волога тиша, 
котра улітку смакує медом, травневим медом 
Й тече до ліктів черешень соком і соком вишень.

вона – у зливі, вона – у зорях, вона – усюди, 
її у спеку ковтаєш спрагло з холодним квасом. 
Хай буде тиша... така, щоб Бога вдавалось чути 
Між співом птаха, між плеску хвилі, між кроків часу.
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Час Гідности. Час Надії
Травень –  місяць, коли боги усмі-

хаються Україні.
22 травня 155 років тому тіло Та-

раса Шевченка повернулося в Украї-
ну до Канева.

У травні Україна в образі Джама-
ли всупереч усьому здобуває пере-
могу на «Евробаченні».

25 травня Надія повернулася 
в Україну. Надія Савченко перемо-
гла, а з нею перемогла і Україна.

Цей день, не маю сумнівів, увійде 
в підручники із всесвітньої історії. 
Подія, яка не має аналогів. Шляхом 
таємних дипломатичних перемовин 
і тиску на імперію Зла абсурд вдало-
ся перемогти. Камю колись написав, 
що подолати абсурд можна, якщо 
розкласти його на раціональні чин-
ники й проаналізувати. В аналітичній 
операції він зникає.

Звичайно, далеко не все, що 
пов’язано з учорашньою операцією, 
ми знаємо і, зрештою, готові сприй-
няти. Проте найважливіше сталося: 
Україна здобула Надію, а Надія –  
Україну.

Сьогодні, розуміючи, що ця подія 
має надважливе символічне зна-
чення, потрібно, щоб за умов уже не 
протистояння, а роботи над подаль-
шим знищенням Зла людина не під-
далася на інсинуації, яких у нашому 
політичному житті дуже багато.

Роля Надії Савченко в сьогодніш-
ній Україні величезна. В умовах, коли 
країна розчарована політичними рі-
шеннями, до нас повертається лю-
дина, яка стала символом незлам-
ности, нескорености, волелюбства 
й титанізму у найкращому розумінні. 
Надія Савченко як політичний сим-
вол (а все-таки вона де-юре –  № 1 
у списку «Батьківщини») –  унікум. Іс-
торія світової політики має небагато 
прикладів подібних постатей, які під-
німали рівень політичного мислен-
ня, політичної етики на надвисокий 
рівень. У таких людей, за Юнґом, 
Самість перебувала значно вище 
від Персони, людське вивищувалося 
над політичним.

Сьогодні, коли рейтинги партій, 
які ще вчора були лідерами, впали 
до критичної межі, Надія Савченко –  
людина, яка тримає на собі Україну, 
утривалюючи надію мільйонів, які 
розчарувалися в нашому «новому» 
політикумі, проте залишилися вірни-
ми їй. Для них Надія –  це майбутнє, 
в якому немає Зла. Бо на нашій пла-
неті не так багато настільки духовно 
сильних людей, як Надія. Принаймні 
волі її нікому не зламати. 

Сьогодні Надія в Україні. Це озна-
чає, що до нас повернулась людина, 
котра як політичний символ у стократ 

вища, порядніша, сильніша від усьо-
го українського політикуму. І це дуже 
небезпечна ситуація. Бо в тих умо-
вах, які склалися після 25 травня, не 
Надія Савченко має повернутися до 
роботи у Верховній Раді, а весь по-
літикум має переформатувати себе 
відповідно до етосу, філософії, волі, 
«футурології» цієї людини. Мусить 
відбутися процедура символічного 
«очищення». Думаю, що найближ-
чий пленарний тиждень українсько-
го Парламенту розпочнеться саме 
з виступу Надії. І ми маємо розуміти, 
сприймаючи політичну реальність 
у етичних координатах, що за рівнем 
етичної відповідальности Надії Сав-
ченко рівних немає.

Безперечно, життя в Україні піс-
ля 25 травня –  це черговий виклик. 
Надія –  не функціонер, не «евро-
прагматик» чи «евроскептик», узага-
лі не прагматик і не технократ. Вона 
передусім –  Людина. Її символічні 
вчинки можуть сформувати новий 
тип національного мислення, нову 
концепцію співіснування людини 
перед реальністю імперії Зла. До-
свід Надії Савченко може стати по-
чатком нової політичної концепції чи 
політичної мітології. Вона, можливо, 
не так добре знається на принципах 
законодавчої чи виконавчої влади, 
проте вона сама –  джерело влади, 
яка повертає сучасне людство до 
джерел; до розуміння того, що лю-
дина –  це істота, яка сприймає красу 
невіддільно від етики; яка для влас-
ного становлення потребує «етосу». 
Філософія чину Надії Савченко –  це 
своєрідне метафізичне продовження 
тієї діяльности, яку провадили Олег 
Ольжич і Олена Теліга, Іван і Юрій 
Липи, В’ячеслав Липинський і Евген 
Маланюк. І це надпотужний пози-
тивний результат, коли імперія була 
змушена впасти. Повернення Надії 
до України –  це, як на мене, початок 
кінця імперії, яка розпадеться, і цей 
процес уже почався. Тільки попере-
ду –  важлива системна аналітична 
робота, яка знищує абсурд нашої ре-
альности.

Вчинки Надії Савченко візуалі-
зують колосальний людський дух. 
Проте держава –  поняття політичне. 
І тому сьогодні для нашої політичної 
системи настав досить переламний 
момент. Повернення Надії Савченко 
до роботи у Верховній Раді має бути 
початком запуску справді нових полі-
тичних механізмів. Попри те що в на-
шому багатовимірному і неодновек-
торному часі багато чого залежить 
від «уряду технократів», проте: не 
Надія під ВР, а ВР –  під Надію.

Політична інструменталістика, яка 

тримається на складних переговор-
них процесах, мусить бути доповне-
на тим дивовижним людським ду-
хом, який ні на мить не зрадив себе, 
а отже, не зрадив і України, не зрадив 
кожного з нас. Це важливо пам’ятати.

Жодна політична сила за рівнем 
етичної відповідальности перед сво-
єю країною не доросла до рівня На-
дії Савченко. У принципі вона сама 
могла би стати творцем нової по-
літичної сили, здатної сформувати 

справді і нову політичну еліту, і нову 
політичну Україну.

Думаю, що з виступу Надії розпо-
чнеться не лише пленарний тиждень 
у ВР, а й «Евробачення» 2017 року.

Після 25 травня ми опинилися 
в іншій системі координат, яка має 
змінити те, що в Україні вже давно 
потребує змін і що мусить бути при-
ведене до етики, без якої пореволю-
ційний Час Гідности перетворюється 
на чергове існування і виживання.

Книга «УКраїна: герби та прапори»
містить понад 1340 кольорових зображень гербів 
і прапорів, які згідно з вимогами статті 22 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
затвердили майже 800 місцевих рад. Офіційна 
символіка Автономної Республіки Крим, 24 облас-
тей, міст Київа, Севастополя, 470 районів та 181 
міста Автономної Республіки Крим представлена 
у форматі інформативно-довідкового реєстру.

Видання засвідчує тісну єдність регіонів і тери-
торіяльних громад незалежної України, відроджує 
давню традицію гербів і прапорів як символів міс-
цевого самоврядування, сприяє формуванню іс-
торичної свідомости, піднесенню духовности та 
політичної культури нашого народу.

Сучасними геральдичними засобами запо-
чатковано відтворення цілісної картини історич-

них, культурних, соціяльно-економічних та інших 
особливостей і традицій територіяльних громад 
міст, районів, областей. Розмаїттям знаків-сим-
волів, їхнім постійним удосконаленням постає 
новітній геральдичний портрет України, дедалі 
впевненіше наближаючи вітчизняне місцеве са-
моврядування в цій царині до европейських ге-
ральдичних стандартів та вимог.

Збережiмо державу 
вiд саморуйнацiЇ!

Звернення Ініціятивної групи 
«Першого грудня»

Знаком нинішнього часу є 
тяжка й затяжна боротьба но-
вого зі старим. Так, ми зуміли 
поламати російські сценарії 
знищення України як держа-
ви, проте багато й втратили. 
Стаємо сильнішими як нація, 
проте на нас чекає ще багато 
політичних пасток. І не тільки 
на Донбасі чи в Мінську, а й 
у Київі. Тому наше завдан-
ня –  не лише втішатися здо-
бутим, а передусім виявити 
загрози і вчасно невтралізу-
вати їх.

Після Майдану ми втрати-
ли багато часу, який мав би 
бути використаний значно 
ефективніше. Повторюється 
стара історія: низька якість 
еліт призводить до дегра-
дації держави, її інститутів. 
Корисливі інтереси в середо-
вищі політичного класу ви-
являються сильнішими, ніж 
тривога за долю народу й 
державницький інстинкт.

В очах українського сус-
пільства:

– винен Президент, який 
не подав країні такого необ-
хідного нині особистого при-
кладу жертовности й бачить 
порятунок ситуації виключ-
но в концентрації особистої 
влади й ручному управлінні 
всім –  Кабінетом Міністрів, 
Генеральною прокуратурою, 
Конституційним судом, ЦВК 
тощо;

– винен Парламент, зала 

якого часом нагадує ігровий 
стіл у казино, де правила 
змінюються залежно від її 
результату;

– винен Уряд, що під час 
війни допустив збагачення 
багатих і зубожіння бідних;

– винні правоохоронні ор-
гани й система правосуддя, 
які в більшості випадків зали-
шили людину беззахисною, 
а водночас корупціонерів 
і бандитів вивели зі сфери дії 
закону;

– винні олігархи, які не 
здатні піднятися на рівень 
державницьких вимог і не 
відчувають потреби в цьому;

– винен, урешті-решт, ко-
жен член суспільства, який 
часом впадає в ілюзії щодо 
швидких змін, байдужіє, нос-
тальгує за патерналізмом.

Як знайти спасенний ви-
хід?

Ми вітаємо завершення 
прикрої колотнечі довкола 
нової парламентської коалі-
ції і Глави Уряду. Водночас –  
добре бачимо, якими крихки-
ми є кулуарні домовленості 
учасників політичних торгів, 
які так і не спромоглися від-
звітувати про виконання по-
передньої коаліційної угоди.

Українські обставини не 
подарують новому Прем’єро-
ві навіть традиційні 100 
днів безкритичности. Мож-
на намагатися управляти 
державою в рамках чинної 

системи, –  однак мандат, 
отриманий усіма гілками вла-
ди від народу, радикально 
інший: суспільство вимагає 
докорінної зміни цієї систе-
ми! І саме за цим критерієм 
буде оцінювати ефективність 
керівництва держави. А ба-
лансування між реформа-
торством і олігархократією –  
приречене на безславний 
кінець.

Нинішня система держав-
ного управління внутрішньо 
конфліктна, а тому заражує 
конфліктністю все суспіль-
ство, провокуючи колосаль-
ну недовіру до влади з боку 
суспільства, яке чекає від цієї 
влади елементарної відпові-
дальности й саможертовнос-
ти. Брак довіри, національної 
консолідації –  головна при-
чина руйнації не лише дер-
жавно-політичних інститутів, 
а й загалом суспільного ладу.

Потрібна нова, якісно 
інша форма правління, яка б 
убезпечила Україну як від 
авторитаризму, так і від роз-
повзання країни на сегмен-
ти. А постати вона зможе на 
основі нового суспільного до-
говору, зокрема –  загальної 
згоди всіх, включно з керів-
ними елітами, визнати верхо-
венство права.

Проте чекати на те, що 
це завдання реалізує хтось 
інший, означає дочекатися 
власної погибелі. «Будьте 

тою зміною, яку хочете здій-
снити!» –  закликав колись 
мудрий Ґанді. Отож робота 
знайдеться для кожного.

На зміну корупційній 
змові нечестивих має при-
йти здорова солідарність 
чесних працівників. Здоро-
ві сили є в усіх прошарках 
суспільства, й саме їх ми 
закликаємо консолідувати 
свої зусилля, щоб зупинити 
саморуйнацію держави. Очі-
куємо, що з волонтерського 
руху, який врятував Україн-
ську Армію і державу, підуть 
концентричні кола нових спе-
ціялізованих волонтерських 
рухів, які задаватимуть нові 
правила функціонування 
підприємництва та управ-
лінського апарату, охорони 
здоров’я і соціяльного захис-
ту тощо. У кожній сфері сус-
пільного буття мають знайти-
ся ентузіясти-професіонали, 
які спроможуться на заходи 
«швидкого реагування» і зу-
пинять атрофію державних 
інститутів.

Вся Україна має стати Во-
лонтером. Приклад унікаль-
ної самоорганізації Майдану 
має бути в нас перед очима 
постійно. Не уповаймо лише 
на владу. Контролюймо її, 
підштовхуймо її, змінюймо її, 
коли треба. Нехай політич-
ний клас знає, шкірою від-
чуває, що присуд історії буде 
суворий: або слава –  або 

прокляття!
Україну змінить молодь, 

яка усвідомить своє призна-
чення. Вона не знає смаку 
рабства, її не сковують давні 
звички й стереотипи. Її думка 
свіжа й нестандартна, а дух 
не пригнічений принизливою 
покорою перед злом. Хай же 
згадає молодь ту присягу, яку 
вона дала на Майдані: «Ми 
беремо відповідальність за 
свою країну!». Сьогодні наше 
зближення з европейською 
цивілізацією перепиняє не 
Віктор Янукович, а маленькі 
«януковичі» в кожному з нас. 
Чи дозволимо їм те, що не 
дозволили головному?

Притча про жабку, яка, по-
трапивши в молоко, невтом-
но била лапками, збила мас-
ло і врятувалася, знайома 
кожному школяру. Згадаймо 
її сьогодні. Не полишаймо 
надії і вірмо, що насправ-
ді ще нічого не втрачено. 
Сильний дух і справедливе й 
любляче серце є найголовні-
шою нашою зброєю, і її ми не 
сміємо випускати з рук.

В’ячеслав Брюховець-
кий, Богдан Гаврилишин, 
кардинал Любомир Гузар, 
Іван Дзюба, Євген Захаров, 
Мирослав Маринович, Во-
лодимир Панченко, Мирос-
лав Попович, Вадим Ску-
ратівський, Юрій Щербак, 
Ігор Юхновський.

           27 квітня 2016 р.

Комюн iке Об’єднання Укра їнц iв Франц i ї
У четвер, 28 квітня, Національні Збо-

ри проголосували за резолюцію проти 
продовження економічних санкцій про-
ти Росії. Хоча цей текст носить лише 
консультативний характер, Об’єднання 
українців Франції стурбований озна-
ками підтримки Кремля, що у Франції 
збільшується останнім часом.

Чим пояснити, що проєкт резо-
люції, ініційованої Тьєррі Маріані, 
проросійським лобістом, який ніко-
ли не приховував своїх симпатій до 
Москви, не був визнаний неприйнят-
ним в той час, коли уряд продовжує 
публічно підтримувати збереження 
санкцій проти Росії? Конституція до-
зволяє уряду відхилити проєкт ре-
золюції, «якщо він вважає, що вона 

містить в собі розпорядження чи тиск 
на нього». Як пояснити таку низьку 
присутність депутатів-соціялістів під 
час голосування з питання міжнарод-
ного значення, адже вони були чудо-
во обізнані з порядом денним?

Офіційне запрошення Володими-
ра Путіна в Париж в наступному жов-
тні, що де-факто порушує політичну 
ізоляцію президента Росії, є ще од-
ним тривожним знаком. В той час як 
міжнародне співтовариство докла-
дає усіх зусиль для реалізації санкцій 
і демонструє своє неприйняття агре-
сивної політики Росії щодо сусідньої 
України, Франція, здається, відкри-
ває свої обійми Москві, яка продо-
вжує порушувати міжнародне право.

Об’єднання українців Франції гли-
боко шоковане подіями, що змушу-
ють боятися змін курсу в міжнародній 
політиці Франції в російсько-україн-
ському питанні. Франція, ця країна 
Прав Людини, чи не чинить вона дій, 
що суперечать її принципам і ціннос-
тям і чи вона ще в змозі захистити їх?

Важливо пам’ятати, що санкції, 
накладені на Росію Европейським 
Союзом, є відповіддю на анексію 
Криму і на російське вторгнення на 
Донбас і умови їх зняття точно визна-
чені. З моменту підписання Мінських 
угод жодна з цих умов не була вико-
нана Росією, яка продовжує посила-
ти своїх людей і важке озброєння на 
схід України і продовжує незаконно 

утримувати українських політичних 
в’язнів на своїй території.

Позиція Франції особливо обурює, 
якщо вона вважає за краще тиснути 
на Україну, жертву нападу, змушуючи 
її віддати свої території в руки Кремля 
і проводити реформи з децентраліза-
ції, які будуть додатково послаблюва-
ти країну, дестабілізовану Росією.

Об’єднання українців Франції 
звертається до французького уряду, 
закликаючи його поважати міжнарод-
не право і політичну мораль, чітко 
розрізняти агресора і жертву цього 
конфлікту і зайняти позицію, гідну 
країни Прав Людини.

«Українське слово», Париж,
                             01.06.2016

Стаття написана в найперші дні повернення надії Савченко 
в Україну. Сподіваємось, що довіра і очікування, які висловив пан 
Дмитро Дроздовський молодому політикові, не можуть бути не 
справджені.                                                                            Редакція

Світлина Терези Кей
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культура... культура
блаженний муж: на лукаву
не вступає раду,
І не стане на путь злого,
І з лютим не сяде.
Т. Шевченко «Псалми Давидові»

«Пізнайте правду, а правда 
вас вільними зробить»
Єв.від Іоана 8.32

Культура –  розгільчасте понят-
тя. І охоплює геть усе: мистецтво, 
освіту, виховання, свідомість, 
поводження людини й народу… 
Культурним (чи некультурним) ми 
називаємо як те, що маємо і від 
природи, так і те, що постало од 
власної волі-розуму-творчости. 
Культурним визначаємо те, що є 
оброблене, охайне, оздоблене, 
витончене, поступальне в своє-
му розвиткові. І некультурним –  
грубе, вульгарне, необроблене, 
неотесане, неохайне, засмічене, 
занепадне… Тож і виходить, що 
поняття культури стосується всіх 
і всього: духовного, спожитко-
вого, особистого, громадського, 
звичаїв, віри, побуту, мови, мис-
лення…

Культура –  це саме життя. І до-
бре, коли воно тримається Божої 
істини й облагороджене Божою 
сутністю людини чи народу. Вся 
українська історія дає нам скарби, 
що втілюють і стверджують силу цьо-
го духовного шляху буття. Приміром, 
філософія Григорія Сковороди, що 
власним життям скріплював своє ж 
вчення про «нерівну всім рівність», 
про тривимірність людського життя, 
про пізнання самого себе, і сьогодні 
є фундаментальною основою від-
родження правдивого духу життя на-
роду.

Однак чи належно ми використо-
вуємо здобутки минулих віків, чи є 
ми вповні носіями своєї культури?.. 
Очевидно, далеко не вповні… хоча 
кожен добре знає, що «байдужість» 
в першу чергу його ж самого й 
торкнеться. А з вини отаких тихих 
мовчунів –  нехай-гнучкошиєнкових 
і маємо нині чи не половину з десяти 
вибраних у владу якраз не вибраних 
отими, кому все’дно, або кому й так 
зійде.

Лиш слово, якому віриш, може 
згодом зарадити справі. Тільки вчи-
тель, якому віриш, тільки лікар, яко-
му віриш, тільки суддя, якому дові-
ряєш…

Віра –  найнадійніша основа 
всього. Вона –  в довірі, де ска-
зав –  зв’язав, бо слово –  святе. 
В нашім чеснім імені, що є найдо-
рожчим, в чистих помислах, намі-
рах, планах, великодушних і бла-
городних вчинках, що мимовільно 
й щомиті підносять наш дух.

Віра завше там, де є любов, а лю-
бов –  де розуміння й відповідаль-
ність з думкою про майбутнє своє 
і своєї країни, в якій системно поста-
ють досвід, логіка, сумнів. Істина ж –  
це велика чи маленька, але вартісна 
в своїй суті правда для всіх.

Вірю, що ми спроможні само-

тужки навести лад у своїй державі. 
Треба очевидно застосувати універ-
сальне (придатне для всього) прави-
ло: щоб знайти відповідь на будь-яке 
питання, слід подивитись на нього 
бодай з трьох сторін: вчора-сьогодні-
завтра; знизу-збоку-згори; я-ти-він-
вона-воно тощо.

В культурнім середовищі так і чи-
нять, добре розуміючи, що кому раз 
не допоможе, два –  ніколи. У підне-
вільному, і досі за духом постсовіт-
ському просторі, де порядність і пра-
ведність були незручними для всіх, 
де красти було нормою (не вкра-
деш –  не проживеш; не брехнеш –  не 
дихнеш), –  процвітав безлад, як сти-
хійне лихо, що й тепер відчутний –  як 
наймасовіший прояв безкультур’я.

От і виходить, що культура –  це 
образ самого народу, який спра-
віку жив на цій землі, облаштову-
ючи її, раз розпочавши й завжди 
з радістю продовжуючи, роблячи 
з сіл своїх писанки («Село на на-
шій Україні, неначе писанка село» 
Т. Шевченко), з городів і дворів сво-
їх скатерки, столи, рушники (де хо-
чеш, там сядь –  хоч каші сипни), із 
хат –  колиски для дітей своїх («Щоб 
зростало маленятко, наше любе пта-
шенятко, наша квітонька маленька, 
наша зіронька ясненька»).

Такий народ у дітях своїх най-
перше поважав себе. Батько-ма-
ти зі шкури пнулись, щоб вивес-
ти дітей своїх в люди. У хороших 
батьків –  діти ще кращі, а у не 

дуже –  діти ще гірші.
«Якщо мої діти будуть чесні і від-

важні, цього з них буде доволі, якщо 
із них не вийде нічого путящого, то 
мій спадок буде для них нещастям». 
Це вже з науки батьків Лесі Українки. 
Найгеніяльніша мати Олена Пчілка 
виховала дитину, що стала геніяль-
ною поеткою, носієм високого духу 
свого народу.

Вслухаймось в це ім’я –  Україна. 
Вчорашнє невільницьке прочитання 
цього символу пов’язували з краєм. 
Краєм чого? Европи? Та ж ми у цен-
трі її. Росії? Та їй же дано таку нашу 
назву лиш 1821 року з Петрової за-
гарбницької злодійської руки (бо Ро-
сія –  це лиш грецьке прочитання на-
шої землі –  Руси).

Довгі віки фальшування, відверто-
го й грубого привласнення нашого, як 
свого, через підміну науки сумішшю 
брехні з напівправдою, приниження, 
усього національного як примітивно-
го, через упослідження нації, мови, 
культури як недержавних, а внаслі-
док цього –  оголошення наших синів 
і дочок –  героїв, нашими ворогами, 
зрадниками, а зрадників, провокан-
тів, терористів –  героями, –  обумо-
вили появу тепер такого типу обива-
теля –  хохла, якого нехай і горшком 
називають, аби в піч не саджали.

Про якого Євген Сверстюк писав: 
«І він має якийсь стосунок до тих пра-
дідів, що в огонь ішли за честь свого 
імени. Він має свою етику і мораль, 
свій гумор, свої приказки й пісні. 

Уся низькопробна, дрібно криклива, 
обачно-легкодуха і балаганна частка 
нашого фолкльору вироблена ним 
і належить йому –  хохлові, якому б 
добре попоїсти та випити, хохлові, 
з якого росте ситий, самовдоволе-
ний і «торжествуючий хам», що уни-
кає вериг чести і обов’язку, а тому 
й духу українського не зноситиме». 
Це сказав Праведний Муж, що ще 
у мами на руках висидів собі долю.

– Ким ти хочеш бути? –  якось 
спитала мама.

– Хочу сидіти в тюрмі за Україну.
І відсидів повних дванадцять літ 

у в’язниці, свято вірячи, що вона не 
встоїть перед ним.

Нас потихеньку методично пере-
творювали на хохлів, щоб ми злили-
ся з Росією і розсіялись в ній. Багато 
чого сталося: хохли сміються над 
своїм –  маючи своє і краще, вони по-
зичають чуже і гірше. Замість лелія-
ти душу своїми українськими пісня-
ми, вони слухають шансон. Це такий 
рід бездуховної сивухи, що може на-
вчити лиш мимовільних рухів-ритмів. 
Етер заповнюється чужим повсюдно 
і повсякчас, людина стає залежною 
від шансону як від наркотика.

І це при тім, що українці –  найпі-
сенніший народ у світі, і має стільки 
фолкльорних скарбів, що їх вистачи-
ло б порівну, мабуть, для всіх наро-
дів світу.

Абсурд (нісенітниця), але почас-
ти ще й досі нав’язується нам та-
кий собі образ українців-хохлів, що 
буцімто не здатні зробити висновки 
з власної історії, і тому приречені 
бути лиш підґрунтям для уявно ве-
ликих народів.

Тож мусимо пам’ятати: хто втра-
чає усвідомлення самодостатности, 
той губить свою сутність. Геть так як 
в тому народному вислові:

Розтопив один грубку, уміючи.
Не горить… Тяги немає.
Тяга –  це національна свідомість. 

Це те Щось, котре слід писати з ве-
ликої літери, бо воно вирішує і кож-
ного з нас вивищує.

Склавіти, анти, готи, гуни, скіфи, 
русичі –  це коріння нашого генеа-
логічного дерева. Древні ми і вічні. 
І мудрість наша така ж. Краще бути 
вбитим, ніж полоненим. Руси не 
тільки знали світ, але й були в центрі 
його. З повагою, шанобою ставились 
до інших, але понад усе цінували 
свою благодать: людську гідність, 
державну свободу, фізичну і духовну 
вправність. Закон суворий, але він 
закон. Закон виконувати треба, а не 
обходити, обов’язково суворо ка-
раючи злопорушників. Лиш тоді на-
стане благодать. Так наставляв нас 
Ярослав Мудрий. Володимир Моно-
мах досягав законно і благодатно зо-
внішньої і внутрішньої свободи, цієї 
усвідомленої потреби аж до необ-
хідности. Було усе своє: освіта, на-
ука, мистецтво, своя релігія і церква, 
своя мудрість, в основі якої –  філо-
софія серця: свобода, добропоряд-
ність, любов до батьків і Вітчизни, 
честь, лицарські (козацькі) риси на-
тури, милосердя.

Усі ці чесноти у великій шанобі 

були. Нині ж ми приноровились чи не 
все споганити, уподібнити до гіршо-
го, знекровити. Йдемо, наприклад, 
до церкви московського підпорядку-
вання, називаючи ту церкву україн-
ською, обурюючись, гніваючись…

Коли ж мова заходить про кано-
нічність Московської церкви, осві-
чені віруючі відчувають незручність 
і опускають голову…

1921 року у Храмі Христа Спа-
сителя (його більшовики зруйнують 
пізніше за 45 хвилин, а відбудовува-
тимуть вже тепер майже 10 літ) від-
бувся Собор «обновленців» –  при-
бічників більшовицького безбожного 
режиму. Хіба не кощунство –  хвали-
ти атеїстів, тих, хто й по цей день на-
сильницьким шляхом «принуждает 
к миру»…

Треба пам’ятати, що саме Укра-
їна (Київська Русь) хрестила Мос-
ковію, а не навпаки, як комусь хо-
четься.

1. Православна церква України 
з часів Київської Руси була митропо-
лією Вселенської Константинополь-
ської Патріярхії, а московська церк-
ва підлягала київському престолу.

2. 1448 року Московська митро-
полія самовільно проголосила авто-
кефалію своєї церкви неканонічним 
способом.

3. 1686 року московська ієрархія 
підкупила Константинопольського 
Патріярха Діонисія і він неканоніч-
ним шляхом передав Київську ми-
трополію під владу Москви, за що 
через рік Священним синодом був 
позбавлений патріяршества.

4. 1918 року Уряд України визнав 
УАПЦ, а 1924 року Вселенська патрі-
ярхія визнала нашу церкву. Було під-
тверджено, що приєднання Київської 
митрополії до Московського патріяр-
хату було незаконним.

5. 1991 року Україна стала неза-
лежною державою, що дало їй повне 
право мати свою незалежну Поміс-
ну Церкву. (17-те правило IV Все-
ленського собору і 38-ме правило 
VI Вселенського собору).

Треба нині виявити велике тер-
піння і належний рівень самоповаги, 
аби якнайшвидше на наших теренах 
припинились антиукраїнські пропові-
ді російської церкви.

І то добре, що Україна, як мати 
рідна, у якої всі діти хороші, навер-
тає любов’ю до віри і мови. Все має 
дозріти, але державні зусилля, по-
стійні і толерантні, потрібні, щоб цей 
процес, розпочавшись, поширював-
ся, утверджувався.

Щодо церковно-слов’янської 
мови, якою править Московська 
церква і її філії в Україні, то вона 
справді богонадхненно замолена 
людьми в віках. Проте правдою є й 
те, що всі культурні народи Европи 
правлять богослужіння сучасними 
літературними мовами з очевидної 
причини. Мова та древня вельми ж 
незрозуміла та й мертва, виходить, 
бо не обслуговує в повному обсязі 
жодного народу.

Українська ж мова –  особлива 
(зауважимо відразу, що так має 
право сказати про свою мову ко-
жен, не боячись звинувачень), 
божественна, найзапашніша з усіх 
мов, солов’їна, барвінкова, мудра 
мова, бо вона є найуніверсальні-
шим інструментом світовідчуття 
і світорозуміння.

Продовження на стор.16

ВІДкРИтИй ЛИСт
Президентові україни П. О. Порошенку
Голові верховної ради україни А. в. Парубію
Прем’єр-міністрові україни в. б. Гройсману

Всеукраїнське товариство полі-
тичних в’язнів і репресованих під-
тримує прийняті у 2015 році Закони 
України, які засуджують злочинну ко-
муністичну ідеологію, розкривають її 
маштаби та виконавців, а саме:

− «Про правовий статус та 
вшанування пам’яті борців за неза-
лежність України у XX столітті»;

− «Про засудження комуніс-
тичного та націонал-соціялістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів 
та заборону пропаганди в Україні їх 
символіки»;

− «Про доступ до архівів ре-
пресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 
років».

На жаль, українська влада за-
йняла споглядацьку позицію щодо їх 
виконання. Органи виконавчої влади 
та місцевого самоврядування не про-
водять належної роботи для вико-
нання цих Законів. Внаслідок цього 
з’являються спекуляції, спрямовані 
на гальмування процесів відроджен-
ня українських традицій, культури, 

мови, фальшування історичних фак-
тів життя і боротьби українського на-
роду за свою незалежність. 

Одним із прикладів є неправди-
ва інформація про участь українців 
у Другій світовій війні. Адже відомо, 
що близько 6 мільйонів українців 
воювали з Німеччиною на чотирьох 
Українських фронтах. За відновлен-
ня державної незалежности проти 
нацистської Німеччини та російської 
(совєтської) імперії боролися і по-
встанці УПА, за що комуністична вла-
да жорстоко розправилась з україн-
ським народом. Впродовж 1944-1952 
років було репресовано 500 тис. 
українців, з них: вбито 153 тис. осіб, 
заарештовано 134 тис. осіб і депор-
товано 203 тис. осіб. (Постанова ЦК 
КПРС від 26 травня 1953 року «Про 
політичний і господарський стан за-
хідних областей України»).

На наш погляд, нинішня агресія 
Росії проти України, військові дії на 
сході у Донецькій та Луганській об-
ластях та анексія Криму є наслідком 
недостатньої, слабкої роботи для 
утвердження українських державо-

творчих принципів.
Нині діючий Закон України «Про 

реабілітацію жертв політичних ре-
пресій в Україні», прийнятий 1991 
року, не визнає на державному рів-
ні репресованих – ст. 3 цього Закону 
– та їх дітей, як це враховано в ана-
логічних законах країн СНД, в тому 
числі і в РФ. На даний час цей Закон 
вихолощений різними підзаконними 
актами щодо надання соціяльних га-
рантій. 

Влада не повинна стояти осто-
ронь життєвих проблем політв’язнів і 
репресованих, число яких невпинно 
зменшується, а також їх дітей та вне-
сти зміни до діючого Закону України 
«Про реабілітацію жертв політичних 
репресій в Україні» 

Сподіваємося на сприяння з боку 
владних чинників також у питанні по-
інформованости суспільства щодо 
Законів, які приймаються в державі. 
Розуміння Законів сприятиме підви-
щенню рівня політичної культури і 
відповідальности громад, активізує 
їх участь у державотворчих процесах 
в країні.

Голові верховної ради україни А.в. Парубію
Голові комітету верховної ради україни з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин Г.М. немирі

ЗВЕРНЕННя

14 травня 2016 року на засідан-
ні Проводу та Координаційної ради 
Проводу Всеукраїнського товари-
ства політичних в’язнів і репресова-
них було розглянуто та обговорено 
законопроєкти «Про внесення змін 
до Закону України «Про реабілі-
тацію жертв політичних репресій 
в Україні», підготовлені народним 
депутатом України Ю. Шухевичем та 
Українським Інститутом національ-
ної пам’яті, які були презентовані 
12 травня 2016 року під час роботи 
круглого столу «Вдосконалення за-
конодавства про реабілітацію жертв 
політичних репресій. Проблеми та 
перспективи».

Нині діючий Закон України «Про 
реабілітацію жертв політичних ре-
пресій в Україні», прийнятий у 1991 
році, не визнає на державному рівні 
репресованих –  ст. 3 цього Закону –  
та їх дітей, як це враховано в ана-
логічних законах країн СНД, в тому 
числі і в РФ. На даний час цей Закон 
вихолощений різними підзаконними 
актами щодо надання соціяльних га-
рантій.

Після проведених дискусій було 
прийнято рішення про об’єднання 
обох законопроєктів в один із вра-
хуванням наших пропозицій, згідно 
з якими в законопроєкті необхідно 
передбачити:

–  пільги для реабілітованих за 

ст. 3 цього Закону;
– пільги для дітей політичних 

в’язнів та репресованих, що народи-
лися в місцях позбавлення волі своїх 
батьків та на спецпоселенні;

– пільги для дітей політичних 
в’язнів та репресованих, які вихову-
валися без опіки репресованих бать-
ків;

– пільги для дітей політичних 
в’язнів та репресованих, які народи-
лися в місцях позбавлення волі сво-
їх батьків та на спецпоселенні після 
закінчення терміну відбування пока-
рання батьками;

– пільги для малолітніх 
політв’язнів нарівні з пільгами дітям 
за Законом України «Про жертви на-
цистських переслідувань»;

– надавати довічні іменні сти-
пендії громадянам України, які зазна-
ли переслідувань за правозахисну 
діяльність;

– доплати до пенсії реабіліто-
ваним особам за ст. 1 –  в розмірі 50% 
мінімальної пенсії за віком –  ст. 3 – 
25% мінімальної пенсії за віком;

– компенсацію за конфісковані 
будівлі та майно.

Пропонуємо внести зміни до за-
конопроєкту, внесеного Українським 
Інститутом національної пам’яті:

– в п. 1 ст. 7 скасувати норму, 
що обмежує виплату компенсації ре-
абілітованим особам до 75 мінімаль-

них заробітних плат, та здійснювати 
виплату компенсації за весь період пе-
ребування у місцях позбавлення волі;

– в п. 2 ст. 7 передбачити, що 
залишок не виплаченої грошової 
компенсації за весь період пере-
бування у місцях позбавлення волі, 
в разі смерти реабілітованої особи 
отримує спадкоємець першої черги.

При коригуванні Закону України 
врахувати рекомендації:

– Указу Президента Л. Кучми від 
15.05.2001 р. «Про заходи щодо дер-
жавної підтримки колишніх політв’язнів 
та репресованих»;

– Указу Президента В. Ющенка 
від 11.07.2005 р. № 1088/2005;

– Закону України «Про жертви 
нацистських переслідувань»;

– Визнати на державному рівні 
членів ОУН-УПА борцями за неза-
лежність України.

Зважаючи на все вище переліче-
не, звертаємося до вас з проханням 
якнайшвидше врахувати наші про-
позиції до законопроєкту та вине-
сти його на розгляд найближчої сесії 
Верховної Ради.

Прийнято на засіданні Прово-
ду всеукраїнського товариства 
політичних в’язнів і репресова-
них 14 травня 2016 року.

Голова втПвІр 
            Орина СОкуЛьСькА
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Раїса ГуСЛЕНко
До 80-рiччя Володимира Пiдпалого

ПОЕТ, ЩО «... ПРИПАДАВ ДО ВІЧНОГО ДО ДЖЕРЕЛА»

Поет-шістдесятник Воло-
димир Підпалий –  глибокий 
лірик.

Мені привиділося: дома
на сливи паморозь лягла.
Холодна осені притома
І тіло й душу пойняла.
І на долоні рівноваги
Уже пливе журба полів.
Та ще в душі немає зваги,
Як вожая у журавлів.
Певно кожного, хто прочи-

тає цей вірш, «пойме» тепло 
елегійного спокою, як спо-
гад, що промайнув, як хвиля 
ніжної радости, що вже ми-
нула. Ця поетична перлина 
залишає в душі неперебутнє 
відчуття краси, глибини, не-
збагненности. В серці здій-
мається переживання блис-
кавично схопленої поетом 
миті та філігранно точно від-
твореної глибокої й склад-
ної в своїй простоті картини 
осені. Душу сповнює подив, 
вдячність, захоплення, ра-
дість, оповиті серпанком му-
дрости, чистоти. Поет заче-
пив струни серця до глибини, 
до невимовної тиші –  духу 
чистого, тихого, як «весна 
и ведро светлого смысла» 
(Г. Сковорода). Про таку 
мить говорять: «Тихо, ніби 
янгол пролетів». Здатність 
словом творити її –  ознака 
високої поезії. Прикметно, 
що витончений ліризм у Во-
лодимира Підпалого завжди 
поєднується з глибокими фі-
лософськими роздумами.

З яких кришталево чистих 
джерел тамував свою спрагу 
слова майбутній поет? Які 

були ті могутні корені ду-
ховного спадку народу, що 
з них проріс і розвинувся та-
лант глибокого, витонченого 
лірика?..

Так склалося, що і Воло-
димир Підпалий і авторка 
цього спогаду-роздуму на-
родилися на Полтавщині, 
вчилися в одній школі. Стар-
ша сестра авторки спогаду 
В. К. Міщенко була його вчи-
телькою. Багато розповідала, 
якою справжньою людиною 
та яким талановитим був її 
учень. Нещодавно, зустрів-
шись в рідній школі з нагоди 
шістдесятиріччя зі дня її за-
кінчення, однокласники та 
друзі Володимира Підпало-
го згадували його, говорили 
про певні риси характеру. 
Об’єднаємо їх, і перед нами 
постає образ людини мудрої, 
високодуховної, благородної, 
надійної, відповідальної, ор-
ганізованої, працьовитої, ве-
селої –  видатної особистос-
ти нашого часу. Але з-поміж 
всього друзі та однокласники 
особливо вирізнили надзви-
чайно шанобливе ставлення 
Володимира до своєї мате-
рі –  Ольги Степанівни Під-
палої. Любляче синове серце 
відчувало, якою тяжкою була 
її вдовина доля. Він бачив, 
як щодня «батогами звисали 
руки» матері та «запліталась 
нога за ногу» коли вона по-
верталась з роботи. Тому 
юнаком багато допомагав 
їй і вдома по господарству, 
і в колгоспі. Певно ще й за 
цю синівську відданість в Ла-

зірках, що на Сліпороді на 
Полтавщині, де Володимир 
Підпалий народився, його чи-
тають та пам’ятають. Тут він 
сприйняв душею й розумом 
віковічні духовні традиції, що 
передавалися з покоління 
в покоління.

Воєнне (а пізніше і пово-
єнне) дитинство у всіх нас 
було дуже тяжке. Війна –  жор-
стока, кривава, руйнівна –  го-
стрим лезом пройшлася по 
життю наших батьків. У Во-
лоді вона забрала батька. 
П’ятирічним хлопчиком по-
бачити, як літаки з чорними 
хрестами на крилах кружляли 
над селом. Кидали бомби на 
хати, на залізницю, на міст, на 
нафтобазу, яка горіла дуже 
довго. Полум’я від неї було 
видно за кілька кілометрів від 
Лазірок. У вогні палахкотіло 
та ревіло все навкруги. 17 ве-
ресня 1941 року під чорною 
димовою завісою озвірілі фа-
шисти увірвалися в Лазірки 
на мотоциклах. Палили хати, 
заміновували побутові пред-
мети, дитячі іграшки. Селян 
примусили працювати на 
полях. Підлітків, починаючи 
з дванадцяти років, вивозили 
до Німеччини на примусові 
роботи. Всілякий непослух 
суворо карали. Людей роз-
стрілювали та вішали на ши-
бениці. Розстріляних кидали 
в глибокі колодязі. Повішених 
багато днів не знімали з ши-
бениці, щоб залякати людей. 
Актами свавілля і жорстоко-
сти фашисти мали на меті 
знищити дух спротиву селян. 
А він дедалі міцнішав.

Доля дітей війни, вдів, 
сиріт, напівсиріт, осиротілих 
батьків несла на собі тяж-
ке відлуння нещадної війни. 
Веселого було мало. «Ди-
тинство в дитинстві забрала 
війна у мого покоління», –  
скаже Володимир пізніше. 
Тому, певно, школа та степ 
для багатьох моїх ровесників 
стали джерелами неабияких 
радощів. Степ сприймався 
як годувальник. Виховував. 
Вчив, як обробляти землю, 
що, коли і як сіяти, збирати. 
Море хлібів, що мали при-
нести людям щедрий ужи-
нок, поставало невичерпним 
джерелом життя. Як не див-
но, неозорі поля мали суво-
ру впорядкованість. Саме 
ту впорядковність, що несла 
людям благо. Ми ще змалеч-
ку почали опановувати гли-
бокі життєві істини, пов’язані 
зі степом. Все це відчував 
і Володимир Підпалий. Ще 
тоді, коли білявим хлопчи-
ком пас корову в степу, коли 
допомагав матері в її тяжкій 
праці в полі, коли сам працю-
вав трактористом.

Вивчаючи поетичну спад-

щину Володимира Підпалого, 
я піймала себе на думці: коли 
настала мить, котра зажев-
ріла в його душі доленосним 
дороговказом? Коли у влас-
ному серці він відчув звуки, 
що стали багатоголосими 
акордами та розбудили його 
душу? І врешті ринули лави-
ною прагнень, почуттів, що 
так і просилися стати струн-
кими рядками на папері.

Кажуть, доля дає кожній 
людині шанс для здійснення 
мрій та втілення прагнень. 
Володимир Підпалий відчув 
це рано, ще в школі. Над-
звичайно цілісно спрямував 
свої зусилля для досягнення 
мети. Уже в першому класі 
він уявляв себе поетом. До 
школи пішов одразу після 
визволення Лазірок від фа-
шистів 17 вересня 1943 р. 
В старших класах читав 
власні вірші на конкурсах та 
вечорах поезії в Лазірківській 
середній школі. Займав при-
зові місця.

Саме магія степу суттє-
во вплинула на формуван-
ня духовної та поетичної 
обдарованости Володими-
ра. Враження від степового 
роздолля допомогли йому, 
як і багатьом його ровесни-
кам, глибоко збагнути таку 
надзвичайно складну стихію 
як вольниця. Степ додавав 
сили встояти в суворій ре-
альності часу.

Повоєнна відбудова вели-
ким тягарем лягла на плечі 
наших матерів. І в житті Воло-
димира, як і його ровесників, 
значне місце зайняла робота 
в колгоспі. Особливо дружно 
працювали на жнивах. Вночі 
навантажували і возили на 
хлібоприймальний пункт зер-
но. Це було справжнім ділом. 
Володимир під настрій, на 
ходу щось читав товаришам 
напам’ять. А іншої миті душу 
його «…жбурляло на всі ві-
три, на всі вогні».

Невідомо, коли виникла 
у юнака непереборна спра-
га досконалого поєднання 
смислів і музики слова. Але 
впевнено можна сказати, що 
степ, якщо і не був першо-
причиною тієї спраги, то без-
умовно, щедро долучився до 
цього. Степ явив себе Підпа-
лому в ідеальній гармонії та 
надзвичайній могуті краси.

Можливо саме тоді спа-
ло на думку Володимиру, що 
цим степом, вічним під зо-
рями неба, міряв шляхи кро-
ками своєї неквапливої ходи 
легендарний мандрівник 
Григорій Сковорода. Пиль-
но вдивлявся в Чумацький 
Шлях. Вибудовував свою фі-
лософську концепцію трьох 
світів та двох натур. Щоб 
поєднати небесне і земне, 

вічне і тлінне та розкрити 
трагічні суперечності життя 
і смерти, добра і зла. Багато 
переказів про Григорія Ско-
вороду Володимир Підпалий 
чув у Лазірках.

Невтомна праця гартува-
ла волю майбутнього поета. 
Працюючи трактористом по 
дванадцять –  чотирнадцять 
годин на добу, він навчився 
вирізняти головне та не за-
хоплюватися другорядним. 
Не переставав писати.

Проте основи складного 
процесу становлення особис-
тости та формування поетич-
ного таланту були закладені 
вже в дитячі роки. З ранніх 
літ казками приворожила його 
мати Ольга Степанівна. Чис-
ті, як совість, очі сяяли вечо-
рами, коли вона починала 
казати казку. Любов та ласка, 
прислів’я та казка створювали 
в душі майбутнього поета за-
тишок, плекали доброзичли-
вість, будили уяву та жагучий 
потяг до мрії. В казках існував 
такий чарівний, щирий, ґреч-
ний, такий принадний своєю 
гармонією світ, сповнений 
найпотаємнішими хвилюван-
нями духу.

Свята материнська лю-
бов стала для Володимира 
першопричиною разючої 
впевнености в собі. Згодом 
це розвинуло в ньому здат-
ність дослухатися власного 
голосу, почуття власної гід-
ности. Народні казки, при-
повідки, прислів’я, загадки, 
перекази відкривали поетові 
дорогоцінні скарби минуло-
го, а відтак –  і передчуття 
майбутнього, коріння спокон-
вічних українських традицій, 
ментальности та духовнос-
ти. Все це багатство і плека-
ло внутрішній світ поета.

Рятівну силу підліток зна-
ходив у глибинах власного 
єства. Світ, безжалісний, не-
милосердний, чіпко, наче 
бульдог, прагнув стиснути 
його душу. Вона ж, проти-
діючи тому шаленому тиску, 
віднайшла противагу –  вну-
трішнє світло у власній душі. 
Драматизм цього внутріш-
нього боріння надає поезіям 
Володимира Підпалого інто-
нації елегійні.

Після закінчення серед-
ньої школи у Володимира 
Підпалого створилася ве-
лика купа проблем. Він не 
пройшов за конкурсом у Ки-
ївський державний універ-
ситет на факультет журна-
лістики. Після десятирічки 
працював трактористом, за-
служив у людей пошану. Це 
була для нього перша значу-
ща перемога. Пізніше про це 
написав: «Потому на трактор 
прямо з курсів … Перший рік 
я плакав, бригадир ходив, як 

хмара, але мовчав, і навіть не 
повчав –  і добре ото діяв …».

Працював трактористом 
до жовтня 1955 року. Був 
призваний на службу в ар-
мію. Саме в той час, 21 січ-
ня 1957 року, на п’ятдесят 
третьому році життя помер-
ла мати Володимира. Тяж-
ко переживав її втрату. Але 
горе не зламало його волю. 
П’ятнадцятого липня Воло-
димир був комісований.

У серпні 1957 року посту-
пив на філологічний факуль-
тет Київського державного 
університету імені Т. Г. Шев-
ченка. Вивчав філологію. По-
чав виносити свої вірші на 
люди. Читав їх зі сцени ак-
тового залу університету та 
друкував у пресі. Заглибився 
у творчість Г. С. Сковороди. 
Великий мислитель і правдо-
люб став для нього не просто 
захопленням, а його подихом, 
ніби другою натурою. Володи-
мир Підпалий досконало опа-
нував концепцію «трьох світів 
і двох натур», проникливо від-
чув майстерне вміння Григорія 
Савича витворювати окремі 
складові думки, перетворюва-
ти ще неоформлений задум 
в цілісний образ, генерувати 
нові умовиводи. Молодого по-
ета вабило те, як Сковорода 
балансував між світом реаль-
ним та покликом власної душі. 
Пізнав він, якою великою була 
плата поета-філософа за уні-
версальні творчі здобутки та 
життєве кредо: «Світ ловив 
мене, та не спіймав».

Осягаючи значення Гри-
горія Сковороди для укра-
їнської науки, культури 
і духовности, В. Підпалий 
сприйняв його світ як націо-
нальний дух до свободи, що 
спонукало поета до створен-
ня циклу філософських по-
езій «Сковородинські думи».

В університеті Володимир 
Підпалий невтомно опано-
вував культуру та духовні 
джерела рідного етносу. По-
чуття, викликані пізнанням 
історії та глибинної культури 
предків, стали імпульсом до 
появи в його доробку «Слова 
про Ігорів полк», «Голубого 
кладовища», «Монологу кня-
зя Ігоря» –  твори, які будять 
уяву читача, спонукають 
гартувати душу, тримаючись 
істини життя. Як напри-
клад, оці рядки: «Чотири сті-
ни –  наче гавань людині / по 
праці: утома нехай помине. 
/ Чотири стіни –  то колиска 
дитині, / в котрій колисали 
і вас і мене», або афоризм: 
«Не важка ти для верховних, 
шапко Мономаха».

Утиски, які чинила со-
вєтська влада супроти укра-
їнської мови та літератури, 
оприлюднення та вивчен-
ня власної історії, правди-
вих оцінок археологічних 
відкриттів та збереження 
безцінних археологічних 
скарбів, викликали у В. Під-
палого занепокоєння та хви-
лювання за долю України. Це 
привернуло до нього пильну 

увагу КГБ.
Поет серцем прикипів до 

рідної землі, до її болю і кра-
си: «…любов твоя –  як саду 
квіт, / біль твій –  глухий, як 
століття неволі, / терпіння –  
як дорога до сонця, / добро-
та –  аж сусіди насміхаються».

Вагомий слід у творчості 
Володимира Підпалого зали-
шила символіка української 
народної вишивки, особливо 
рушники «в червоно-чорних 
роздумах мережок». У виши-
ванці Володимир постає пе-
ред нами на відомій світлині. 
Сонячний, усміхнений, шля-
хетний, відкритий, сповне-
ний великих творчих задумів. 
Вражають його очі –  чисті-
чисті, мудрі, оповиті пеленою 
легкого суму.

Одкровенням чистої душі 
поета перед народом є його 
любов до рідної мови. «Щоб 
українське рідне слово, / що 
теж було нам за вину, / запа-
ло людям колосково / в са-
мого серця глибину», –  за-
кликає поет.

Надзвичайно розвинене 
чуття мовної стихії привело 
В. Підпалого до розуміння 
української народної пісні –  
як могутньої духовної, патрі-
отичної та соціяльної сили: 
«Вона бувала то сумною, 
/ а то веселою була. / Вона 
вела всіх за собою, / супроти 
всіх сама ішла».

Поетична культура Воло-
димира Підпалого «живить-
ся чистими соками могутньо-
го епічно-пісенного дерева 
України та поєднана з народ-
ною фонетично найдоско-
налішою мовою його рідної 
Полтавщини» (П. Засенко). 
Тому поезія В. Підпалого за-
вжди сучасна.

Перезнавши всі житей-
ські дороги та світоглядні 
корені філософського вчен-
ня Г. Сковороди, В. Підпа-
лий знайшов власну дорогу, 
створивши «Сковородинські 
думи». Через тридцять п’ять 
років після смерти поета ця 
збірка отримала Міжнарод-
ну премію ім. Г. Сковороди 
(2008 р.). «Зі Сковородою 
я маю стільки ниток, що ма-
буть і на тому світі зустріне-
мось», –  писав В. Підпалий. 
Далися видно взнаки глибокі 
земляцькі почуття: від Чор-
нух –  батьківщини великого 
мислителя –  до Лазірок –  не 
більше двадцяти кілометрів.

Ясні світоглядні принципи 
вчення Сковороди постають 
в досконалій поетичній формі 
у «Сковородинських думах» 
В. Підпалого: «Світ весь за-
снув … Та тільки як заснув? 
/ Впаде і не розіб’ється … Не 
пада …»

Відчуття свободи, як кате-
горії, пов’язаної з мудрістю та 
духовністю людини, потужне 
заглиблення творчої енергії 
в концепцію трьох світів (ма-
крокосм, мікрокосм, символи) 
та двох натур (видимої та не-
видимої) геніяльного філо-
софа, особливості творення 
образів –  це ті «нитки», що 

пов’язують Володимира Під-
палого зі Сковородою. Автор 
«Сковородинських дум» не 
оминув Духовної (Горньої) 
республіки, як простору ду-
ховного єднання «вибра-
них людей». Духовні скарби 
«найсправжнішої людини», 
визначеної поетом-філосо-
фом, піднесено у збірці В. Під-
палого до рівня ідеалу. 
По-сковородинськи (з езопів-
ським підтекстом) поет вчить: 
смиренню, простоті життя, 
умінню завжди бути собою, 
розумінню краси, безмежнос-
ти. Г. Сковорода застерігав: 
«Соромтеся робити негідні 
вчинки.» У В. Підпалого знахо-
димо проникливий вислів: «Ді-
лім не славу, а неслави сором, 
/ Ділім не послух –  поділім 
вину.» Не оминув В. Підпалий 
також тему вічного і тлінного. 
В «Монументному диптиху» 
збірки Григорій Савич «межу 
переступивши з світу в світ … 
/ на Україну поверта … і по-
верта до Сонця Україну … ».

«Сковородинські думи» –  
це своєрідний поетичний 
пам’ятник «найзамітнішій по-
статі з усіх діячів 18-го віку» 
(І. Франко) –  Г. С. Сковороді, 
спадщина якого започатко-
вана і стоїть на засадах За-
повідей Господніх.

«Сковородинські думи» 
Володимира Підпалого –  
живлюща книга, яка повертає 
національну свідомість до 
питомих світоглядних основ, 
вироблених для нащадків ве-
ликими предками. Направду 
Володимир Підпалий ставить 
нас сьогодні перед ясним об-
разом відповідальности і по-
рятунку. Справжнє слово по-
ета приходить вчасно.

Дмитро Чистяк, автор цього глибокого 
медитативного вірша, де чується мотив со-
кровенних шукань біблійних видінь, –  пись-
менник, перекладач, філолог, викладач Ки-
ївського національного університету імені 
Т. Шевченка

Зі збірки «МОРЕ У КАМЕНІ»

*** 
в годину пізню шлях тобі вертає
У кипарисові гаї, туман і згари,
Та не про джерело блідаве згадуй,
Ти знаєш: за озерами, за морем
Раї цвіли, вогніли і струміли,
І син землі блукав між білозорів,
І птахою назвав його божистий…
Та, щойно воду подадуть ласкаву,
Ти все ж подумаєш: куди зникає
Одлуння співу в обрії обличчя,
І нащо ця зникомість і позірна
Осібність у свічаді часовому,
Як на іконі, у розвої краю?
Чи, може, край вертав сюди раніше
І пив тебе із цього джерела?..

Світлина Andre Ferreira
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         ПОДЯКА ДОБРОЧИНЦЯМ
Від редакції та усіх читачів газети «Наша віра» складаємо щиру 
подяку благодійникам, котрі своїми внесками посприяли випуску 
цього числа: отцю Василю Пишному і парафіянам церкви Свя-
тої Покрови с. Рубанівське на Січеславщині, Наталії і Георгію 
Рогожиним, п. Людмилі і п. Ларисі, п. Оксані Соколик.

Початок на стор. 12
Думається, що якби нам в груди 

була покладена будь-яка інша мова 
европейського штибу, то системний 
зловорожий прес давно уподібнив би 
її тому пресові, а наша мова, каліче-
на, зневажена своїми ж дітьми, збід-
нена через силу-силенну зовсім не 
потрібних їй запозичень, засмічена, 
як все довкола нас, наша мова ви-
тримала, хоч і потребує саме зараз 
нашої уваги, шанобливости і любо-
ви, –  встояла, бо її сила в красі і му-
дрості. Так буває часто: чогось пере-
могти неможливо, бо воно красиве 
і віще…

Народ наш, як вогню, боїться по-
зик, а віддає з радістю позичене, 
наче востаннє. Чому ж позичає без 
потреби слова чужі і гірші, маючи 
свої і ліпші?! Наприклад, замість час-
то вживаного «канєшна», яке і грубе, 
і незрозуміле, хіба не краще сказати: 
аякже, авжеж, певне, звичайно, що 
так?.. А зі словами «поняв», «тіпа», 
«вобще», «значить» і зовсім пара-
зитуємо. Моя неписьменна мама, 
коли надокучливо часто такі слова 
звучали, казала: «Значить, значить 
і втелиться». А від «тіпа» чи «поняв» 
уже когось тіпає. Так ми сміхом боро-
лись, щоб не обкарнували нам душу.

Тепер знов… З числівниками 
«одинадцять» і «чотирнадцять» 
допускаємо чотирнадцять тисяч 
одинадцять помилок через часте 
вживання цих слів з недопустимим 
наголосом. З усією відповідальніс-
тю і з гострим болем кажу, що школа 
у величезнім боргу перед народом: 
дуже ж «народним» став учитель 
не за покликанням, а за поведінкою, 
вихованням, манерами, що йому 
дістались у спадок від наскрізь оку-

паційного совітського режиму. Нема 
вдячности, бо є обман повсюдний, 
що як туман окутує нас.

Одне слово, культура мови –  то 
найперший, найнадійніший і най-
правильніший показник загальної 
культури людини. Кажуть повсюдно 
з найвищих трибун «вибачаюсь», 
хоч цим самим вони вибачають собі 
(не себе) ще до вибачення.

Приміром, придивимось до пере-
йменувань у назвах вулиць Лісна, 
що в Балашівці і в Михалині з вини 
окремих представників влади, у яких 
начисто відсутнє державницьке мис-
лення, допущена помилка, яка по-
ширюється у всіх документах, пас-
портах, оголошеннях… По-перше, ця 
назва аж двічі продубльована з київ-
ської станції метро «Лісова», так ще 
й з помилкою. По-друге, як відомо, 
наука з лісу виводить, а тут, у моєму 
рідному селі, будь-яку вулицю можна 
назвати так, бо кожна заведе в ліс. 
Тільки одна –  на Витягницю (про-
мовне слово), друга –  на Різки, тре-
тя –  на Вигін, четверта –  на Плесо, 
п’ята –  Запасіку. То так би й назва-
ти. Собою. Як назви безлічі наших 
урочищ –  поетичні, іронічні, багаті, 
красиві: Тесновне (Рябчунівське і Де-
сятниківське), Язвинське, Фастове, 
Глинне, Зилів (Базилів) брід, Труська 
річка, Струків шлях, Петрикове…

Що б то було, якби хтось здумав 
перекласти останнє урочище, забув-
ши чи не знаючи, що петрик –  це не 
ім’я, а назва комашки, дуже іменем 
шанованої –  сонечко, божа корівка, 
оленка? За повір’ям, це райська ко-
маха, яка літає до неба і передає Бо-
гові від людей прохання, приносить 
відповідь, попереджає про небез-

пеку, прогнозує врожай, тривалість 
життя людини. Люблять люди петри-
ка чи оленку, бо в неї сім кольорів 
краплинок, як у веселки, як у тижні 
днів… Такі назви –  то джерельця лю-
бови, що наповнюють енергією тво-
рення нашу пам’ять.

Згадаймо 1933 рік. Голодом мо-
рить цілий народ Сталін, щоб упо-
корити його назавжди. А в Німеччині 
демократичним шляхом приходить 
до влади Гітлєр… Переможене у ві-
йні зло вибачилось перед усім сві-
том і простилось, як можна, йому… 
Інше ж зло торжествує і понині… 

Уже нав’язаною війною якраз із тим 
народом, що, ледь випроставшись, 
встиг проголосити себе собою, най-
більше постраждавши, і страждан-
нями, і терпінням прихиливши до 
себе Божу благодать. Пішли війною 
на «брата», а світові кажуть, що 
українці самі з собою воюють. Звіс-
но, в сім’ї не без виродка. Але карати 
зло ми уміємо і право маємо, бо біль-
ше караємось за того, в кому карає-
мо зло. Нема у світі більш стражден-
ного народу, ніж наш.

Закінчення в наступному числі.

культура... культура
йосип кРук, вчитель, с. Михалин, Рівненщина

Владика Антонiй Сурозький
розповідав, як під час однієї з літургій вийшов на проповідь і сказав 

таку річ: «Вчора увечері на службу прийшла жінка з дитям. Вона була 
в брюках і без хустки. Хтось із вас зробив їй зауваження. Вона пішла. 
Я не знаю, хто зробив їй зауваження, але я наказую цій людині до 
кінця своїх днів молитися за неї і за ту дитину, щоб Господь їх спас. 
Тому що через вас вона може ніколи більше не прийти до храму». Це 
була вся проповідь.

Останнім часом, після перереєстрації часопису, наш новий банківський 
рахунок поповнювався завдяки Вашим пожертвам.

Ці внески наших друзів-благодійників з України та світу дають нам змогу 
оплатити друк кількох чисел видання в 2016 році. Щиро дякуємо всім добро-
діям за велику підтримку. Завдяки Вам газета продовжує виходити у світ.

Разом з тим редакція в своїй діяльності потребує обігових коштів, зокрема 
для розсилання часопису за конкретними адресами в діяспорі й в Україні, 
також для виконання комплексу робіт із підготовки кожного числа до друку 
та технічного забезпечення. Проте використання коштів з розрахункового ра-
хунку на ці потреби не передбачене банківськими правилами.

Труднощі з коштами змушують редакцію знову робити поєднане число, 
що однак не вирішує складну ситуацію з проблемою випуску наступних чи-
сел.

Тому звертаємося до всіх друзів і прихильників часопису, до усіх, хто во-
ліє, щоб «Наша віра» жила і діяла, і зокрема до українців, котрі мешкають 
в діяспорі та бажають отримувати кожне нове число газети, хто має змогу й 
охоту допомогти, –  з проханням, з огляду на ці обставини, надсилати Ваші 
внески на пересилання часопису та інші робочі потреби за адресою м.Київ, 
а/с 283, Головпошта, 01001, редакція газети «Наша віра» –  на ім’я головного 
редактора або директора.

Ваша підтримка допоможе «Нашій вірі», яка існує вже понад чверть сто-
ліття, вистояти і в теперішній нелегкий для України час.

  Редакція

Дорогі друзі газети «наша віра», 
високоповажні передплатники!


