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ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Опівдні, 5 квітня 2015 р., Папа
Римський Франциск звернувся до
Риму та світу з лоджії ватиканської
базиліки Святого Петра з наступним
посланням:
Дорогі брати й сестри, благодатного Великодня!
Ісус Христос Воскрес!
Любов перемогла ненависть, життя перемогло смерть, світло розсіяло
темряву!
Ісус Христос з любови до нас скинув
із Себе Свою божественну славу, спустошив Себе Самого, прийняв вид слуги
і принизився аж до смерти, смерти ж –
хресної. Тому Бог Його вивищив та учинив Владикою всесвіту. Ісус є Господь!
Своєю смертю і воскресінням Ісус
показує всім нам дорогу життя та щастя.
Це шлях покори, який включає упокорення. Це шлях, що веде до слави. Лише той, хто впокорюється, може прямувати до «речей горішніх», до Бога (пор
Кол 3,1-4). Гордовитий споглядає згори
донизу, покірний – знизу вгору.
Попереджені жінками, Петро й Іван
пасхального ранку побігли до гробу,
знайшовши його відкритим і порожнім.
Отож наблизилися і «нахилилися», щоби увійти до гробу. Щоб увійти в таїнство, потрібно «нахилитися», понизитися. Лише той, хто понижується, розуміє

прославлення Ісуса та може йти з Ним
Його шляхом.
Світ пропонує панувати над всіма речами, змагатися, підвищувати ціну себе... Але християни, благодаттю умерлого та воскреслого Христа, є паростками іншої людяности, в якій намагаємося жити на служінні одні одним, не бути
зухвалими, але доступними і шанобливими до інших.
Це не є слабкістю, але – справжньою
силою! Той, хто носить у своїй душі Божу
силу, Його любов і справедливість, той
не потребує застосування насильства,
Продовження
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але промовляє та діє силою істини, краси й любови.
У воскреслого Господа сьогодні благаємо благодати не піддаватись гордості, яка підтримує насильство та війни,
але мати смиренну відвагу прощення й
миру. У Ісуса-переможця просимо полегшити страждання наших численних
братів, переслідуваних з причини Його
імені, як також усіх тих, які несправедливо переносять наслідки триваючих конфліктів та насильства. А їх є так багато!
Просимо миру насамперед для улюбеної Сирії та Іраку, щоб припинився брязкіт зброї та відновилося добре
співжиття між різними групами, які населяють ці улюблені країни. Нехай же
міжнародна спільнота не залишається
інертною перед обличчям величезної
гуманітарної трагедії в цих країнах та
драми численних біженців.
Благаємо миру для всіх мешканців
Святої Землі. Нехай між ізраїльтянами і палестинцями зможе розвиватися
культура зустрічі та відновиться мирний процес, щоб покласти край рокам
страждань і поділів.
Просимо миру для Лівії, щоб зупинилося триваюче абсурдне кровопролиття та кожне варварське насильство,
а ті, кому лежить на серці доля країни,
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ДОРОГІ БРАТТЯ І СЕСТРИ!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Серед усіх християнських свят Воскресіння Христове відзначається особливою радістю і особливою урочистістю. Чому? Тому що Воскресіння Христове означає, що смерть у людській природі не перемагає. Воскресіння Христове
стало запорукою вічного життя. У час
смутку і скорботи, коли ми переживаємо смерть наших близьких, воскресіння Христове вселяє в наші серця велику
надію. Воно ніби говорить нам: «Не плач!
Ви ще побачитесь у вічному житті». Воскресіння заспокоює нас і дає нам бадьорість і силу перемагати скорботу. Воскресіння Христове єднає живих і мертвих в єдину сім’ю.
В історії людства існувало та існує
багато релігій, кожна з яких проповідує
своє вчення і говорить, що воно правдиве. Але довести, що ці вчення істинні, ніхто не може, тому що не може підтвердити їх ділами. А Господь наш Ісус Христос,
Який сказав: «Я є істина», – підтвердив
Своє вчення ділом. Він воскрес із мертвих силою Свого Божества і тим довів,
що Його вчення правдиве.
Воскресіння Христове – настільки
важлива подія, що святий апостол Павло визначає ним істинність усього християнського вчення. «Якщо не воскрес, –
каже він, – то й проповідь наша марна,
марна і віра ваша» (1 Кор. 15: 14). Воскреслий Христос особливо звертає
увагу учеників на Своє тіло, що воскресло і ожило; що вони не тільки бачать,
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зменшити соціальну експлуатацію,
зберегти особливий статус запорожців і боротися за політичне й церковне
відокремлення України від Росії.
«Пакти й Конституції законів та
вольностей Війська Запорозького» складені як угода між гетьманом
та Військом Запорозьким (народом
України).
Конституція складається з преамбули та 16 параграфів, де сформульовані головні принципи побудови держави.
У першому параграфі «Пактів й
Конституцій» розглянуто питання віри, заявлено про православ’я як панівну релігію в державі, а також про
відновлення автокефалії. Другий параграф важливий тим, що чітко означив
кордони держави, визначені Зборівським договором 1649 року. Гетьман
був зобов’язаний оберігати територіальну цілісність країни. Принциповий
характер має шостий параграф, де закладені основи управління та діяльности органів державної влади. Конституція певною мірою ґрунтувалася
на ідеї поділу влади на законодавчу,
виконавчу та судову. Документ містить
цілу низку привілеїв, які надавалися як
певним соціальним групам, так і окремим містам.
Загалом документ пронизаний ідеологією обмеження повноважень Гетьмана та його найближчого оточення,
кажучи сучасною політико-правовою мовою, необхідности боротьби з
корупцією.
Ridna.ua

Та, як засвідчила реальність, з проголошенням Незалежности
Української держави потреба в цій боротьбі не відпала. Усі ми є свідками
того, як на Незалежну Україну розгорнули масований наступ антиукраїнські
сили — від прямих ворогів нашої державности з теренів Росії
і до згуртованих ними антинаціональних сил всередині нашої держави —
так званої «п’ятої колони», що діє легально, офіційно, бо захищена
демократичними статтями нашої Конституції, проте діє всупереч цій
Конституції.
Наразі найдужча наша сила у боротьбі з недругами України — це
правда про них. І цю правду українці зможуть дізнатися зі сторінок
газети «Українське Слово».
Газету можна передплатити в усіх поштових відділеннях за місцем
проживання.
Наш передплатний індекс — 30699.
Ціна на 12 місяців — 200,64 грн;
на 6 місяців — 100,32 грн;
на 3 місяці — 50,16 грн.
Подовжити передплату можна, якщо вона перервана, вже з наступного
місяця і започаткувати — так само.
Тож передплачуйте, купуйте на пресових пунктах продажу «Українське
Слово»!

ЯКА З ДНЯ ВИХОДУ — 1 ТРАВНЯ 1933 РОКУ —
ПРИСВЯТИЛА СЕБЕ БОРОТЬБІ
ЗА НЕЗАЛЕЖНУ СОБОРНУ УКРАЇНУ

НА ГАЗЕТУ «УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО» —
ВОІСТИНУ НАЦІОНАЛЬНУ
ГАЗЕТУ УКРАЇНЦІВ,

У В А ГА !

5 квітня 1710 року біля містечка Бендери на зборах козацтва були прийняті
«Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького», написані гетьманом Війська Запорозького
Пилипом Орликом та його сподвижниками Г.Герциком, А.Войнаровським.
Це є перша українська Конституція в сучасному її розумінні, яка пізніше дістала назву Конституції Пилипа
Орлика і яка вважається однією з перших конституцій Європи.
Нею Пилип Орлик зобов’язувався
обмежити гетьманські прерогативи,

БУЛА ПРИЙНЯТА ПЕРША
УКРАЇНСЬКА КОНСТИТУЦІЯ

Історія країни подібна до великої ріки, в яку вливаються маленькі струмочки — історії різних міст і сіл і навіть
родин. У Видавництві імени Олени Теліги вже виходили книжки, автори яких
описали свою малу Батьківщину. Цього разу вийшла у світ книга журналіста
і письменника Івана Малюти «Роївня.
Оповідки з Цибулівки і не тільки». Автор пояснює оригінальну назву книги
таким чином: одного разу він побачив
на сусідській пасіці роївню – дерев’яну
скриньку, яка нагадувала маленький
вулик. Сусід пояснив, що неспійманий рій дичавіє і гине від голоду. Отже, упійманий рій має шанс на продовження свого існування – зробив автор
висновок. І в його уяві виникло порівняння рою із записаними спогадами,
«упійманими» на папері.
З цього рою спогадів твориться
пам’ять. Така пам’ять історії роду і народу рятує від забуття.
На сторінках видання зароїлися
свідчення про голодомори та репресії, записи ветеранів війни та праці, носіїв народних звичаїв та моральних засторог. Автор досліджує походження
архаїчних слів, топонімів, деяких прізвищ і прізвиськ. Взагалі селу Цибулівка пощастило, що в ньому народився і
виріс такий талановитий письменник,
залюблений у історію рідного краю.
До книги увійшов історико-краєзнавчий нарис про рідне село автора – Цибулівку, Тростянецького району на Вінниччині. Це розлогий літопис,
сповнений нотатками, що охоплюють
життя села протягом кількох десятиліть і розповідає про діяння земляків
автора та їхніх пращурів. Книга містить перекази, невигадані оповідки,
повчальні бувальщини, також публі-

цистичні екскурси та витяги із архівних
джерел, переважно на тлі історичних
подій на Вінниччині.
Автор – заслужений журналіст України, нагороджений Почесною грамотою Національної спілки журналістів
України у номінації «Золоте перо»,
лауреат літературної премії ім. Василя
Юхимовича, член Національної спілки
краєзнавців України, Почесний громадянин села Цибулівка на Вінниччині.
Іван Малюта адресує книгу учням
і студентам, усім, хто, як каже автор,
прагне підживити любов до України
глибшим пізнанням рідного краю.

«РОЇВНЯ» ІВАНА МАЛЮТИ

Ольга ВЕРЕМІЙЧИК, головний редактор видавництва ім. О. Теліги
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до підписання угоди на Алясці якраз
виявили перші поклади золота, про
що, американці росіянам тактично не
повідомили.
Коли через кілька років на Алясці
стали тоннами діставати з-під землі
жовтий метал, російський імператор
зрозумів, що він, м’яко кажучи, пошився в дурні. Бо за час лише однієї золотої лихоманки трудолюбиві американці
видобули більше однієї тисячі тонн золота вартістю у 14 мільярдів зелених.
Згодом там же ж виявили величезні
поклади нафти, газу та інших корисних
Телеканал новин «24»

копалин. Тому нещасні 7 мільйонів доларів, за які колись купили Аляску, повернулися сторицею.
Зараз Аляска — один з найбагатших американських штатів. Середньорічний прибуток середньостатистичного американця з Аляски перевищує 64 тисячі доларів США. Для
порівняння, російська родина з найбагатшого за зарплатами регіону Далекого Сходу в рік заробляє в 10 разів менше.
«ТСН»

До населеного пункту вже відправили гуманітарну допомогу.
Населений пункт Катеринівка Попаснянського району вирішив приєднатися до
контрольованої Україною частини Луганської
области. Про це повідомляється на сайті голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. Село фактично розташоване у так званій «сірій» зоні,
за крайнім українським блокпостом. Катеринівка юридично належить до Березівської
сільської ради, яка окупована, тому село відключили від фінансування. Після цього люди
почали звертатися до місцевої влади з проханням «повернути їх знову до України». До
населеного пункту вже доставили гуманітарну допомогу, а з селянами особисто поспілкувався Москаль. «Село стало заручником
зміни лінії розмежування внаслідок бойових
дій. Оскільки воно розташоване за останнім
українським блокпостом, вночі сюди періодично заходять бойовики (з цієї причини
військові дали нам посилений супровід із
БРДМ). Однак Катеринівка не окупована так
званою ЛНР, а більшість місцевих селян рішуче налаштовані за Україну, тому я вже дав
вказівку розблокувати фінансування й офіційно приєднати цей населений пункт до контрольованої Україною частини Луганщини. На
будівлі в центрі села встановлений жовто-синій прапор», - йдеться у повідомленні. Наразі
у Катеринівці проживає 162 місцевих мешканців і 32 переселенців. Крім того, є й близько двадцяти дітей, які не навчаються, бо школа теж залишилася на окупованому боці. Весняно-польові роботи проводити тут не можна
через близькість до лінії фронту (укріплення
бойовиків стоять усього за кілометр від центру Катеринівки). Найбільші проблеми для
селян — це відсутність соціальних виплат і
неможливість дістатися до райцентру.

Перша асоціація, яка виникає з Фінляндією – це перше місце у списку рейтингу «The world’s best countries» журналу Newsweek. Країна, що отримала
свою незалежність у 1917 році, сьогодні вражає всіх своїм рівнем розвитку та
високими стандартами життя.
Як меломан, я з дитинства захоплювався фінською музикою і фінськими
виконавцями. Особливо мені були до
вподоби гурти Bomfunk MC’s, Rasmus
та HIM. Також, мені дуже подобаються
фінські краєвиди, природа Фінляндії.
Асоціація з «фінською сауною» чомусь
виникає в останню чергу.
Історія Фінляндії і України багато
в чому схожа. Ми також намагались
створити свою державу у 1917-му, проте тоді це нам вдалось зробити на дуже короткий проміжок часу. Після другої спроби – у 1991 році – ми, нарешті,
проголосили державну незалежність,
але по-справжньому будувати соборну державу доводиться тільки тепер.
На жаль, сьогодні ми це робимо,
сплачуючи дуже високу ціну – життями
патріотів України, у війні із сусідньою

войовничою імперією, що має більшу
і краще озброєну армію. Так само відбувалось і з Фінляндією у 1939 році.
Радянсько-фінська, або зимова війна
СРСР із Фінляндією сьогодні практично до дрібниць відтворюється в Україні і називається, чомусь, «новою» і «гібридною».
В обох військових конфліктах Росія
не оголошувала війни, натомість створювала маріонеткові «народні республіки» та бутафорні «народні армії», від
імени яких воювали регулярні російські
військові частини. В обох конфліктах
втрати російських агресорів перевищують втрати оборонців. В обох конфліктах марно сподіватись на міжнародну військову допомогу.
Але історія показує, що справедливість у будь-якому разі торжествує.
Фінляндія вистояла, відбудувалась і
досягнула стрімкого розвитку як в економіці, так і в культурній та гуманітарній сферах. Вона має один із найвищих
рівнів життя у світі. Її музика – всесвітньо відома. Корпорація «Нокіа», заснована у Фінляндії, є найбільшим світовим виробником мобільних телефонів.

Фінляндія веде перед також у розвитку
системи інтернет.
Сьогодні Фінляндія посідає перше
місце в рейтингу свободи слова у світі, за даними щорічної доповіді World
Press freedom-2014, міжнародної організації «Репортери без кордонів». У
той час, як Україна перебуває лише на

127-й позиції. Нам, українцям, є чому
вчитись у фінів.
Приклад цієї невеличкої північної
країни додає нам оптимізму. Переконаний, Україна переможе, досягнувши
небувалого рівня розвитку, і цей час
невпинно наближається!

УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ, ТАК САМО, ЯК ПЕРЕМОГЛА ФІНЛЯНДІЯ

Дмитро СІНЧЕНКО

С И Л А — У П РА В Д І

30 березня півтори сотні років тому
Москва назавжди втратила свій єдиний шанс поставити США на коліна.
Цар Олександр рівно 148 років тому
вирішив продати Вашингтону абсолютно не потрібний тоді клаптик землі – Аляску.
За кожен квадратний кілометр території американці заплатили 4 долари і 70 центів золотом. Загалом Аляску оцінили у 7 мільйонів двісті тисяч
вічнозелених.
Американці на пропозицію погодилися з радістю. Адже за кілька місяців

ШАНС ПОСТАВИТИ США НА КОЛІНА

ЯК МОСКВА ВТРАТИЛА ЄДИНИЙ

В С Е Б У Д Е У К РА Ї Н А !

«Українська правда»

Четвертого квітня у центрі столиці відбулося відкриття фестивалю
«Французька весна в Україні».
Захід розпочався о 20:30 з неймовірного світлового перформансу «Я – мрія», створеного компанією Spectaculaires, Les Allumeurs
d’images.
Під час відкриття «Французької
весни» дзвіниця та купольний ансамбль Софійського собору на 20
хвилин засяяли мозаїчними зображеннями.
Автори вуличної вистави змалювали через призму кричущих подій,
які пережила і продовжує переживати Україна, показали довгий шлях до
свободи, яка починається з виблисків
і стає всепоглинаючою.
Як відомо, у рамках фестивалю заплановано проведення низки соціально-культурних заходів: концертів,
театральних вистав, показів кінофільмів, дискусій, виставок тощо.

ЩОБ ПОКАЗАТИ ШЛЯХ ДО СВОБОДИ
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СЕЛО КАТЕРИНІВКА
НА ЛУГАНЩИНІ
ПОПРОСИЛОСЬ
ДО УКРАЇНИ
І ВИВІСИЛО
ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР

ПРОЗРІННЯ

ТЕМА ТИЖНЯ

«СОФІЯ» ЗАСЯЯЛА ТИСЯЧЕЮ БАРВ,

Ф РА Н Ц У З Ь К А В Е С Н А В У К РА Ї Н І

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

З ВЕЛИКОДНЕМ!

Воістину Христос Воскрес!
Філарет,
Патріарх Київський
і всієї Руси-України

ше існування: «іншого, вічного життя початок».
Воскресіння Христове – це основа нашої віри, її опора. Своїм воскресінням
Ісус Христос показав істинність Свого
Божества, вічність Свого вчення, спасенність Свого розп’яття і смерти, велич і
силу благодатних дарів Святого Духа,
які подаються в заснованій Ним Церкві.
Воскресіння Христове дарувало нам
віру, сильнішу за страждання. Воно дає
нам силу перемагати їх. Нехай ніхто не
подумає, що цієї радости у Воскреслому
Господі достойні тільки люди святі, пустельники, подвижники. Ця радість дарована і нам, слабким і грішним дітям Отця
Небесного.
Цього року Україна святкує Воскресіння Христове в умовах неоголошеної
війни на Донбасі. Але ми твердо віримо,
що незабаром Господь пошле нам перемогу над агресором, бо з нами правда;
а де правда, там Бог і перемога. Цього
року виповнюється 1000 років від часу
смерти нашого просвітителя – святого
рівноапостольного великого князя Володимира. Цей ювілей Україна буде святкувати на державному рівні.
Дорогі браття і сестри! Сердечно поздоровляю Вас зі святом Воскресіння Христового. Поздоровляю з Пасхою
Христовою Президента України Петра
Порошенка, Верховну Раду, Український
уряд, Збройні сили України, всіх захисників нашої Батьківщини, всіх християн
України і весь український народ. Сердечно вітаю зі світлоносним святом все
українство у всіх країнах світу на всіх континентах.
Відзначаючи Пасху Христову, Церква закликає нас жити в мирі, любові, у
всякому благочесті й чистоті, чесною
працею служити ближнім, всьому українському народу і Українській державі,
щоб у день нашого власного воскресіння бути достойними вічної радости з Воскреслим Господом, Якому слава, честь
і поклоніння з Отцем і Святим Духом на
віки віків. Амінь.

докладали зусиль на користь примирення та будування братерського суспільства, яке шануватиме гідність людської особи. Бажаємо також, щоб і в
Ємені переважило спільне бажання
примирення для добра всього населення.
Одночасно з надією ввіряємо Господеві, який дуже милосердний, порозуміння, досягнуте цими днями в Лозанні, щоб воно стало черговим кроком до
безпечнішого та більш братерського
світу.
Благаємо у Воскреслого Господа дару миру для Нігерії, Південного Судану
та для різних регіонів Судану і Демократичної Республіки Конго. Нехай же
від усіх людей доброї волі піднесеться неустанна молитва за тих, хто втратив життя, – вбитих минулого четверга в університеті Ґарісси в Кенії, – за
тих, хто був викрадений, за тих, які були
змушені залишити свої домівки та своїх близьких.
Нехай Христове воскресіння принесе
світло в улюблену Україну, насамперед

Закінчення,
початок на стор. 1

тим, які зазнали насильства від конфлікту протягом останніх місяців. Нехай же
ця країна зможе наново віднайти мир
і надію завдяки зусиллям усіх зацікавлених сторін.
Миру і свободи просимо для багатьох чоловіків та жінок, які зазнали новітніх та старих форм рабства з боку
кримінальних осіб та організацій. Миру
і свободи – для жертв наркоторговців,
спільниками яких часто є сили, які повинні би захищати мир і злагоду людського роду. Просимо миру для цього
світу, поневоленого торговцями зброєю, які збагачуються на крові стількох
чоловіків і жінок!
Нехай же маргіналізованих,
ув’язнених, бідних, мігрантів, яких так
часто відкидають, визискують та викидають немов непотріб, хворих і страждаючих, дітей, особливо тих, які зазнають
насильства, тих, хто сьогодні переживає
жалобу, всіх людей доброї волі досягне
втішаючий і оздоровлюючий голос Господа Ісуса: «Мир вам!» (Лк 24,36). «Не
бійтеся, я воскрес і завжди буду з вами!»
(пор. Римський Месал, Антифон входу
Великодня).

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ
ПАПИ ФРАНЦИСКА

але й відчувають на дотик те ж саме тіло, яке страждало на хресті, а тепер змінене з тлінного на нетлінне.
Євангелист розповідає про це так:
«Сам Ісус став посеред учеників Своїх
і сказав їм: “Мир вам!”. Вони схвилювались і злякалися, гадаючи, що бачать духа. Але Він сказав їм: “Чого хвилюєтесь,
чому такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки Мої і на ноги Мої;
це Я Сам. Доторкніться до Мене і роздивіться; бо дух тіла і кісток не має, як бачите у Мене”. І, сказавши це, показав їм
руки і ноги. Коли ж вони від радости ще
не вірили і дивувалися, Він сказав їм: “Чи
маєте тут якусь їжу?”. Вони подали Йому
частину печеної риби і стільниковий мед.
І, взявши, їв перед ними» (Лк. 24: 36–43).
Ісус Христос справді воскрес, і тому
ніхто не повинен сумніватися в Його воскресінні. Посилаючи на проповідь, Він
сказав Своїм ученикам: «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому
творінню… Віруючих супроводжуватимуть такі знамення: іменем Моїм виганятимуть бісів; говоритимуть новими мовами… покладуть руки на недужих, і вони
будуть здорові» (Мр. 16: 15–18); і додав:
«Я з вами по всі дні, до кінця віку» (Мф.
28: 20). Проповідь апостолів супроводжувалася знаменнями і чудесами. Вони не тільки проповідували воскресіння
Христове, а й підтверджували звершеннями чудес. І донині правдивість православного віровчення підтверджується чудесами святих людей.
Воскресіння Христове спонукає нас
боротися з гріхом, у тому числі і з корупцією. Воно запалює нас прагнути до моральної чистоти, до святости. Воно навчає нас бачити в людях братів і сестер;
надихає нас допомагати біженцям, старим людям і дітям, захисникам України;
не боятися смерти. Воскресіння Христове також надихає нас на боротьбу проти
неправди та кривди. Воно надихає нас
на труд, на виконання своїх обов’язків
і побожне життя. Воскресіння Христове дало новий напрямок життю людини.
Воно зробило земне життя осмисленим
і цілеспрямованим. У майбутньому – не
смерть, не загибель, не знищення, а ін-
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«У часі війни навіть між тими, що не воюють, або й тими, що їх ніщо не ділить,
нагромаджуються такі небувалі кількості непорозумінь, спорів, ворожнечі,
часом навіть і ненависти, що не пізнається цього світу і людей, яких зналося
добре ще кілька літ тому. Люди діляться,
всюди собою зайняті, не мають часу для ближнього,
не мають з чого дати йому хоч добре слово, усі стали
нервові, роздражнення нервів прибирає форми неврастенії, істерії, і суспільне,чи радше товариське
життя стає подібне до того принципіяльного «bellum
omnium contra omnes» (війна всіх проти всіх) Гоббеса,
наслідком чого проста зичливість і християнська любов до ближнього стає товаром дуже рідким, дорожчим
від масла чи сала».

Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ

В УС ТА М И М У Д Р И Х

№14 8 — 14 квітня 2015 року.

№14 8 —14 квітня 2015 року.

30 березня 1973 року, помер Дмитро Іванович Донцов — видатний ідеолог українського націоналізму
Дмитро Іванович Донцов – політичний
діяч, ідеолог українського націоналізму,
український літературний критик, есеїст і
публіцист, – народився 29 серпня 1883 р. у
м. Мелітополь Херсонської губернії (нині
Запорізька обл.) в сім’ї крупного землевласника. Навчався у реальному училищі
в Мелітополі, в Царськосельському ліцеї,
студіював право у Петербурзькому (1901—
1907 рр.) та Віденському (1909—1911 рр.)
університетах. Докторську дисертацію з
права захистив у Львові 1917 р.
Під час навчання у Петербурзі підтримував контакти з революційним рухом у Києві, був активним членом УСДРП, за що його
двічі (1905, 1907) заарештовували. У 1908 р.
переїздить до Львова, де у 1912 р. одружується. Друкується у часописах «Дзвін», «Наша дума» та «Украинская жизнь», працює як
журналіст у Відні, Берліні. Після заснування
4 серпня 1914 р. Союзу Визволення України
(СВУ) стає його першим головою, однак уже
у вересні виходить із цієї організації.
У 1917 р. повертається до Києва, підтримує Українську народну республіку М.Грушевського, В.Винниченка,
С.Петлюри. У 1918 р. стає членом Головної
Управи партії українських хліборобів—демократів, очолює Українську Телеграфічну
Аґенцію (УТА) гетьмана П.Скоропадського.
Після повалення Директорії у 1919—1921
рр. очолює прес—бюро при посольстві УНР
у Берні (Швейцарія).
З 1922 р. по 1939 р. Д.Донцов живе у
Львові, редагує часописи «Літературно—
Науковий Вісник» (1922—1932 рр.), «Заграва» (1923—24 рр.) та «Вісник» (1933—
1939 рр.). Його бурхлива редакційна та видавнича діяльність розпочалася при безпосередній організаційній та фінансовій допомозі Є.Коновальця та Української Військової Організації (УВО).
Невдача зі створенням Партії Національної Революції, органом якої мала бути «Заграва» і за якою також стояла УВО, була
причиною того, що Д.Донцов відійшов від
політичної діяльности і почав виступати як
незалежний редактор і публіцист. Друкувався в українській, а також у німецькій, швейцарській та польській пресі.
Перед початком війни, у 1939 р.
Д.Донцов був ув’язнений польською владою до Берези Картузької. Після звільнення з табору він переїздить до Бухареста, де
видає журнал «Батава» (1941 р.), а через
деякий час після короткого перебування у
Львові Д.Донцов емігрує за кордон. Спочатку була Чехословаччина, Німеччина, Франція, Великобританія, США, а згодом — Канада.

У 1948—1953 рр. викладав українську
літературу в Монреальському університеті
(Канада). За кордоном випускає ряд концептуальних праць — «Московська отрута»
(Торонто, 1955 р.), «Від містики до політики» (Торонто, 1957 р.), «Хрестом і мечем»
(Торонто, 1967 р.) тощо. До останніх днів
життя багато друкується в періодиці української діаспори.
Помер Дмитро Іванович Донцов 30 березня 1973 року у Монреалі (Канада).
Д.Донцов вважався одним з найбільших ворогів радянського режиму. Постать Д.Донцова стала однією з найбільш
суперечливих і ключових в історії України
ХХ століття. Його погляди еволюціонували
від соціал-демократії до націоналізму, від
атеїзму до ідей воюючої церкви. У 1913 р.
він виступає на 2 Всеукраїнському студентському з’їзді у Львові з рефератом «Сучасне
політичне положення нації і наші завдання»,
в якому обґрунтовує концепцію сепаратизму України від Росії, що викликало гостру
критику з боку російських революціонерів
та чорносотенників: В.Леніна, П.Мілюкова
та інших.
Пізніше, у працях «Підстави нашої політики» (Відень, 1921 р.), «Націоналізм»
(Львів—Жовква, 1926 р.) та «Дух нашої
давнини» (Прага, 1944 р.), Д.Донцов розвинув доктрину українського націоналізму. Особливо він наголошує на духовному
відокремленні України від Росії, культуру
якої вважав антиіндивідуалістичною, азіатською.
Своїм головним завданням він вважав
виховання «провідної верстви» української
нації в дусі активізму, особливі надії покладаючи на молодь. Обстоював ідею виховання української нації в дусі сильних народів. На формування світогляду Д.Донцова
великий вплив мали М.Міхновський,
В.Липинський, але на відміну від консервативного В.Липинського, який вважав, що
треба йти від держави до нації, Д.Донцов
стверджував, що тільки сформована нація
може створити власну державу.
Д.Донцов критикував демократичну систему, але це ще не дає підстав зараховувати
його до тоталітарних мислителів. Він бачив
Україну сучасною цивілізованою європейською державою, започаткував в українській політиці й політології широке геополітичне мислення. Його погляди характеризують ірраціоналізм, ідеалізм та плекання
культу сильної людини.
Великий вплив мала діяльність
Д.Донцова у міжвоєнній Галичині та на еміграції. Завдяки йому створювалася специфічна атмосфера, в якій виховувалася українська молодь, що пізніше вливалася до лав
Організації Українських Націоналістів (ОУН)
та Української Повстанської Армії (УПА).
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«Українська нація мусить скинути
пановання чужинців, бо вони огиджують саму душу нації. Мусить добути собі свободу, хоч би захиталася ціла Росія!
Мусить добути собі визволення з рабства національного та політичного, хоч
би пролилися ріки крови! А та кров, що
поллється, впаде як народне прокляття
на Вашу голову, пане міністер, і на голови всіх гнобителів нашої нації»
У 1904 році, коли Росія святкувала
250-річчя «приєднання Малоросії», УНП
на чолі з Миколою Міхновським, на знак
протесту вирішила підірвати у Харкові пам’ятник російському поету Пушкіну. На місці понівеченого пам’ятника
були розкидані відозви із закликом
до «боротьби за своє національне
визволення».
Його друг, Варфоломій Євтимович,
характеризував його так:
З початком Української революції
1917 року, за ініціативою Миколи Міхновського у Києві відбулися три військових віча, останнє з яких 11 березня ухвалило рішення про формування Першого українського охочекомонного полку
імени гетьмана Богдана Хмельницького.
Українське вояцтво з ентузіазмом
відгукнулося на ідеї Міхновського: воно виявило готовність зі зброєю в руках
здобути незалежність Україні — автономістів серед них майже не було.
Автор гасла «Самостійна Україна —
від Сяну по Кавказ» становив серйозну
загрозу для окупаційної радянської влади. 3 травня 1924 року його було знайдено повішеним. Хоча і була знайдена прощальна записка, громадськість
дотримувалась версії, що самогубство
було інсценізовано радянською владою.
Поховали Миколу Міхновського у
Києві на Байковому цвинтарі.

«Стожари»

Д.Донцов не тільки вплинув на особистості
Є.Коновальця, С.Бандери, Я.Стецька, але
також безпосередньо на формування ОУН,
хоч сам він ніколи членом ОУН не був. Його
політична філософія і публіцистика великою
мірою позначилася на формуванні ідеології
так званого «інтегрального націоналізму».
Усупереч звинуваченням недругів, у своїй видавничій діяльності Д.Донцов ніколи не
користувався грошима правлячих режимів,
зокрема польського і нацистського урядів, і
не служив їм, про що вже існують відповідні
наукові дослідження і публікації.
Д.Донцов був освіченою людиною, вільно читав німецькою, англійською, французькою, іспанською та італійською мовами. Свої матеріали писав німецькою та англійською мовами, слідкував за публікаціями популярних європейських інтелектуалів,
з якими знайомиться в оригіналі. Навколо «Літературно—Наукового Вісника» і пізніше «Вісника» він згуртовує групу провідних літераторів, есеїстів і публіцистів, яку
пізніше називали «вістниківцями» і «празькою школою», до якої входили Є.Маланюк,
О.Ольжич, Ю.Клен, О.Теліга, Ю.Липа та інші.
Літературознавча концепція Д.Донцова
характеризується як націоналістична або
неоромантична. Для радянських пропагандистів Д.Донцов був постійним об’єктом
нищівної критики і лайки. Вони не могли
йому пробачити українськости, згадували
про його російські корені: «Она (сім’я) чтила
свои российские корни, в ней никто не говорил по—украински!». Комуністичні ідеологи роблять закид, що він не мав своїх поглядів, а міняв їх залежно від ситуації. Ми
бачимо, що це звинувачення безпідставне,
оскільки Д.Донцов був вірним своїм принципам і позиціям до кінця своїх днів.
Ще одним звинуваченням сучасних
українофобів на адресу Д.Донцова є спрямування його робіт на «социальную дифференциацию, разжигание национализма,
нагнетание вражды и ненависти к русскому
народу. Пытается насадить в общественном сознании культ Мазепы». Прагнення
українського народу побудувати свою державу подається як «разжигание национализма, нагнетание вражды и ненависти к
русскому народу».
Починаючи від 60—х років, окремі твори Д.Донцова нелегально поширювались
у дисидентських колах. Нині деякі з них перевидані в Україні.
Безкорисна відданість національній ідеї,
творчість і постать Д.Донцова викликають
велику зацікавленість як у сучасних українських політичних колах, так і в гуманітарних
галузях і не залишають байдужими українців—патріотів.

Слава Україні! Слава Героям України!

31 березня народився Микола Іванович Міхновський — український політичний і громадський діяч. З молодих літ
Міхновський закликав народ до збройної боротьби за права і самостійність
українського народу. За що не раз звинувачувався у надмірному радикалізмі.
У відповідь на заборону офіційної
влади зробити напис українською мовою на пам’ятнику Котляревському у
Полтаві, Міхновський написав «Одвертий лист до міністра Сипяґіна», який закінчувався словами, актуальними і у наші часи:

31 БЕРЕЗНЯ
НАРОДИВСЯ
МИКОЛА
ІВАНОВИЧ
МІХНОВСЬКИЙ

Орест ХОМА

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У К РА Ї Н С Ь К И Й Н А Ц І О Н А Л І З М

БЕЗКОРИСЛИВО ВІДДАНИЙ
НАЦІОНАЛЬНІЙ ІДЕЇ

Оксана КОЗАК

З Н А К О В А П О С ТАТ Ь

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

НАГОЛОС
УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

– Після ліквідації Запорізької Січі
декілька козацьких старшин – Антон Головатий, Захарій Чепіга і Сава
Білий – дочекалися моменту, коли
князь Григорій Потьомкін додав собі
до титулу слово «гетьман». Він сам
– один із учасників руйнування Січі.
Але це вже був час перед наступним
поділом Речі Посполитої і потребувалася піар-акція, щоб показати
Правобережній Україні: мовляв, у
нас козацтво відроджується.
З іншого боку, Потьомкін одноосібно володів величезною причорноморською територією – так званою
«Новоросією», і йому було потрібно
на когось там опиратися. Старшини
колишнього Війська Запорозького
звернулися до Потьомкіна з петицією: запропонували створити з запорожців «охочекомонні» – добровільні – команди, які стали б його
опорою. Навзамін він мав повернути
їм колишні права та вольності. Поступово ці команди набирали силу.
А далі надійшла Російсько-Турецька війна 1787–1792 років. Її ареною, окрім Західного Кавказу, було
Придунав’я: Росія здобувала рештки нинішньої Південної України. Потрібна була кавалерія, якої росіяни
не мали, легка кавалерія, пластунирозвідники, люди, що добре знали
місцевість. Почали набирали колишніх запорожців. Їх під час тієї війни
оформили як Чорноморське козацьке військо. Воно отримало від цариці
Катерини II клейноди – і з ними офіційний статус.
—Як і коли ці колишні запорожці, а тепер чорноморці, опинилися на Кубані? Чому Катерина
вирішила подарувати їм саме ці
землі?
– Це не вона так вирішила, вони самі їх добилися. Після
війни їм надали територію нинішнього Придністров’я – Слободзея,
Кам’янка й інші поселення. Вони
мали там жити, відновити свої паланки й розбудовувати структуру. Бо
повернутися над Дніпро вже не могли – колишні січові землі розподілили між собою російські вельможі.
Але швидко по війні виникло декілька проблем. Придністров’я виявилося затісне, та й не було певности,
що й ці землі в козаків не заберуть. І
найголовніше – помер сам Григорій
Потьомкін, їхній покровитель. Козаки обрали кошовим Захарія Чепігу й,
за висловом історика Федора Щербини, вирішили «шукати собі земель
у Петербурзі».
На той час брат Потьомкіна був
намісником Кавказу, який Росія
отримала після ліквідації Кримського ханства. На лівому березі річки
Кубань жили черкеси – або адиги, як
вони себе називали. А правий треба
було освоювати. От чорноморці й зацікавилися правами на правобережну Кубань, щоб можна було розпочати її колонізацію. Спершу вивідали
все про ту територію. Відправили
таку собі козацьку наукову експедицію на чолі з осавулом Мокієм Гуликом. Ті ретельно обстежили край і
подали чорноморській старшині докладний статистичний звіт про нього
– ґрунти, клімат, якість води, рослини, тварини тощо.
Козацькі отамани, очолювані Антоном Головатим, у березні 1792
року прибули до Петербурга й за
великі хабарі добилися аудієнції в
імператриці Катерини ІІ. Перед нею
Головатий з бандурою почав казати
промову: дякував за відродження
козацького війська, натякнув на його
теперішнє нужденне становище і що
варто б йому виділити землі на Тамані – півострові на правобережній Кубані. А потім заспівав пісню про покійного царициного фаворита Григорія Потьомкіна: «Встань, Грицьку,
промов за нас слово». Катерина
розчулилася. І виписала грамоту,
якою передавала Чорноморському
козацькому війську «Тамань з околицями». А там «околиці» – 28 тисяч
квадратних верст! І почали чорноморці готуватися до переселення.
—Як вони облаштовувалися на
нових землях?
– Перша партія переселенців прибула на Кубань 220 років тому: 25
серпня 1792 р. до півострова Тамань
причалив десант із козацької веслової флотилії – п’ять десятків суден
із понад трьома тисячами людей.
Обминувши Крим, вони прибули до
берегів Кубані. Вів козацьку ескадру
полковник Сава Білий. Три інші колони рухалися з Придністров’я суходолом. Одну з них вів отаман Захарій
Чепіга. Це була епічна картина – на
Кубань переселялися 18 тисяч людей: похідні церкви, вантажі, народжуються дорогою діти, їх хрестять,
хтось помирає. Усе було організовано дуже ретельно. Перший, головний, етап переселення закінчився
1794го – за два роки.

Однією з умов вступу до Чорноморського війська було одруження.
Хоча вже останні запорожці мали
родини, кістяк ще залишався «холостяцький». Був створений проект
інтеграції козацького війська до мілітарної структури Російської імперії. Щоб були одружені та володіли
землями на договірних правах. Заборонили козакам обирати кошових
отаманів – їх мали затверджувати в
Санкт-Петербурзі. Але якби не було
притоку наступних колон переселенців з України, ті з першої хвилі там би
й вимерли. Бо що таке 18 тисяч? Бійців із них – зо п’ять тисяч. Необхідно
було освоювати землю в нових кліматичних умовах.
Українці розселялися вздовж річки Кубань, утворюючи курені, які
скоріше нагадували фортеці, оточені
валами, із гарматами. Та й над самою Кубанню спорудили оборонну
лінію з форпостами й вишками. Сам
Катеринодар – нинішній Краснодар –
був заснований як Нова Січ. І будували його по типу Запорозької Січі – із
куренями, провели ралом борозну,
звели церкву. Де була та перша вулиця вздовж борозни – там зараз
вулиця Красна. Але вже не можна
було будувати за принципом єдиного центру-фортеці. І назву Нова Січ
російська адміністрація не дозволила, термін «запорожець» був офіційно заборонений. Курені розкидали територією Кубані. Їхні назви,
за найменуваннями колишніх запорозьких, – це зараз назви станиць:
Канівська, Уманська, Полтавська,
Ведмедівська, Новодерев’янківська
тощо. До 1842 року вони звалися
«куренями», пізніше «слободами», а
опісля російський уряд запровадив
уніфіковану назву для всіх козацьких
поселень – «станиці».
Після 1794 року було ще кілька
великих хвиль української колоніза-

ції Північного Кавказу: як стихійне
переселення окремих родин і відчайдухів, що тікали від кріпацтва, так
і організовані владою у 1809 – 1811
роках, 1821 – 1822 роках, 1848-го,
коли з України переселилися 100 тисяч осіб. Головним чином із Полтавської та Чернігівської губерній і Слобожанщини. І це були саме козаки
– за метриками до кінця ХІХ століття
«малоросійськими козаками» числилися близько мільйона осіб.
Отже, переселялися в Чорноморію – так спочатку українські поселенці називали Кубань – особи з
козацького стану, хоча чимало і звичайних селян прибувало. Але з другої половини 1860-х уряд заборонив
переводити селян, які діставалися
на Кубань, у козаки. Хвилі колонізації
й далі йшли, але новоприбулі не входили до козацьких станичних громад, а ставали вже «іногородніми»,
«городовиками». Це – українці, селяни, які не могли ставати козаками
і оселятися у станицях. За різними
даними, не менш як 200 тисяч українців опинилися на Кубані впродовж
ХІХ – початку ХХ століття.
—Які були стосунки між українцями на Кубані та їхніми новими
сусідами – черкесами? Чи на кубанських козаках теж лежить провина за етноцид цього народу – коли
до 1860-х майже мільйон черкесів
вигнали з батьківщини до Османської імперії? Бо ж потім українська колонізація поширилася й на
колишні черкеські землі.
– Ні! Це навіть було образливо,
коли Іван Дзюба нещодавно у своєму дослідженні про поему Тараса Шевченка «Кавказ» написав, що
чорноморці в цьому винні. Це не
відповідає дійсності. Стосунки козаків з адигами спочатку були хороші.
Бо будувалися на взаємовигідних
умовах. Чорноморці не мали лісу,

На Кубань прибула перша партія українських переселенців. Як колишні запорожці спочатку стали
чорноморцями, а потім – кубанськими козаками? Чому колонізовані ними землі не були приєднані
до України? Розповідає історик Дмитро Білий із Донецька, кубанець за походженням.

№14 8 — 14 квітня 2015 року.

НА КУБАНІ ВСІХ УКРАЇНЦІВ
ЗАПИСАЛИ РОСІЯНАМИ...

Ігор ЛУБ’ЯНОВ
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але мали сіль. А черкеси – навпаки.
Тож торгівля між ними точилася дуже
жвава.
Хоч були й взаємні набіги. Адже ці
звичаї притаманні як козакам, так і
горцям. Треба відзначити, що «адиге
хабзе» – закони, за якими жили адиги, – забороняли під час нападу, наприклад, спалювати житло чи посіви.
Тобто існувала певна культура, якої
дотримувались і запорожці, – так, ми
б’ємося, але це не тотальна війна.
Коли генерал Олексій Єрмолов став
намісником на Кавказі й 1816 року
оголосив економічну блокаду регіону,
де жили горці, саме українська Чорноморія відмовилася підтримати цю облогу черкесів.
Спротив адигів «приборкував» Кавказький корпус російської армії. Війна
тривала понад 60 років. Росія утримувала на Кавказі більш як 500 тисяч солдатів. Чорноморці теж брали
участь у боях, але їхня кількість була
незначною. Та й вели вони переважно
оборонну війну – проти набігів адигів. Потім підрахували, що солдатів та
офіцерів Кавказького корпусу загинуло близько 77 тисяч. А козаків – близько 20 тисяч. Якщо називати українців
винними у вигнанні адигів, то так само
в цьому можна звинуватити й поляків.
Бо до Кавказького корпусу на службу
як покарання відправляли поляків після їхніх повстань 1831-го та 1863 років. І вони становили там значну частину.
—Якою була національна самосвідомість кубанців – ким вони
себе вважали? Як ставилися до
«материкових» українців?
– Ще на початку ХХ століття український композитор Олександр Кошиць збирав на прохання наказного отамана Кубанського козацького
війська Якова Малами народні козацькі пісні чорноморців. За його
розповідями, всі старі козаки розповідали про Кубань як про «нашу Україну». Тобто вони не вважали себе виселеними з України, для них Кубань була
її частиною. Отаман Яків Кухаренко
писав на заслання Тарасові Шевченку:
«Приїжджай на нашу Чорноморську
Україну». Таке було уявлення. Зберігалася й українська мова, бо свідчила про належність до стану: я – козак,
отже, розмовляю козацькою мовою.
Це був дуже сильний стимул. І не тільки для збереження мови, а й культури
загалом.
Кавказький намісник у 1844–1856
роках граф Михайло Воронцов писав
у Петербург, що козаки-чорноморці
вважають себе окремою нацією, ненавидять москалів-кацапів, треба їх
розбавити великоруським елементом – лінійними. Останні – нащадки
донських і гребенських козаків, серед
яких українців було відсотків 15–20.
І розбавили: під час створення 1860-го
Кубанського козацького війська –
доти воно називалося Чорноморським – українських козаків об’єднали
з лінійними.
—Чому не вдалося приєднати Кубань до Української РСР? Але при
тому дозволили там українізацію?
– У 1920-х хотіли або створити
українську автономію у складі Росії,
або приєднатися до України. Адже перепис 1926 року засвідчив, що на Кубані більшість становлять саме українці. Взагалі, згідно з цим переписом,
у Північно-Кавказькому краї українців
було три мільйони 106 тисяч осіб. Скажімо, у Кубанській окрузі вони становили 62,2 відсотка населення, а в її
колишній «чорноморській частині» –
близько 80 відсотків.
Тодішній народний комісар Радянської України Микола Скрипник

спеціально їздив до Москви, вів перемовини про приєднання Кубані.
Після 1925 року він добився початку
«коренізації», а по суті, українізації,
у регіоні. Стихійна «українізація» в
чорноморських станицях розпочалася ще 1918 року – за рішеннями громад школи переводили на українську
мову навчання. До 1925-го влада це
сильно гальмувала. А ось із того року
дозволили «українізацію». На Кубані
відкрили близько тисячі українських
шкіл, 16 українських педагогічних
технікумів, українські газети, радіомовлення. Українською вели офіційну документацію, друкували книжки.
Нинішній Краснодарський університет, наприклад, – це колишній
Північно-Кавказький український педагогічний інститут імени Скрипника.
Але територіальні зміни робити
боялися. По-перше, в Москві усвідомлювали, що Кубань у 1920-х, як і
«материкова» Україна, – центр антибільшовицького руху. Були тисячі повстанців і агітаторів проти радянської
влади. Ясно, що приєднання Кубані
до УРСР лише посилило б цей рух.
По-друге, це було б досягненням
націонал-комуністів в Україні, чого
Сталін не міг допустити. І, потретє,
приєднання Кубані, або навіть створення української автономії на Північному Кавказі, закривало Росії вихід до Чорного моря.
—А потім, як і в Україні, були колективізація, Голодомор.
– На Кубані, особливо в її «чорноморській» частині, вимерли від 25
до 30 відсотків населення, а в деяких поселеннях – і до 60–70 відсотків. Деякі ж станиці, як, наприклад,
Уманську та Полтавську, у повному
складі виселили до Сибіру за «петлюрівські» настрої. Паралельно пішла тотальна русифікація. Усі українські книжки реквізували, українські
навчальні заклади позакривали,
українських викладачів репресували. Кубанський український педагогічний інститут, наприклад, одного
дня оточили солдати й усіх викладачів та студентів заарештували й відправили в табори.
Коли ж у 1932–1933 роках проводили паспортизацію, на Кубані всіх
українців просто записали росіянами. Тоді ніхто вже навіть не питав
про національність. Якщо за переписом 1926-го на Північному Кавказі
українців було понад три мільйони,
то під час перепису 1947 року їх нарахували близько 100 тисяч. І то –
тільки тих, які переїхали з України.
Автохтонне населення українцями
вже не визнавали. Навіть змінювали прізвища при переписі. У мене є
родичі, які мали прізвище Гас. Коли
їм давали паспорт, питають: що це
таке? Те, що горить, відповідають.
Ну, будете Полєновими.
Нині на Кубані гостро стоїть проблема самоідентифікації, національної ідентичности. Ось я виростав у станиці й із 18–19 років уже свідомо казав: я – кубанський козак. Не
росіянин, не українець, а кубанець.
Лише потім, почавши вивчати історію, усвідомив, що це спільний етнос з українцями. Там розмовляють
«балачкою» – місцевою говіркою,
вона – українська. Водночас офіційна мова – російська. Люди знають,
що їхні предки з України. Казати, що
вони «русскіє» – не можуть, бо «москалів» там досі недолюблюють. Ця
регіональна ідентичність є. Ми ніби
й росіяни, але водночас і відрізняємось суттєво, маємо іншу історію,
культуру, мову, традиції. Ототожнювати себе з людиною в косоворотці і
з балалайкою кубанці не хочуть.
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Список лідерів країн, які відмовились від участи в святкуванні Дня Перемоги у Москві,
поповнили президенти Польщі,
Словаччини та Грузії. Раніше відмовою Кремлю на запрошення
приїхати на парад відповіли канцлер Німеччини Ангела Меркель
і британський прем’єр Девід Кемерон. Поза тим експерти у Києві
підтримують ідею трьох колишніх
послів США в Україні зібрати західних лідерів на День Перемоги
у Києві. Джон Гербст, Стівен Пайфер і Вільям Тейлор у статті для
Los Angeles Times наголосили,
що «не час стояти на одній трибуні з російським президентом,
коли в Україні йде спричинена
ним війна». Український інститут національної пам’яти подібну
пропозицію святкування адресував Адміністрації президента,
запропонувавши: менше «мілітарі», більше – шани. Співробітник інституту, історик Олександр
Зінченко відповів на запитання
«Радіо Свобода», що Київ може
відповісти на спроби Росії приватизувати перемогу над нацизмом.
– Ми запропонували буквально
кілька речей. Одна з ідей – це було
повторення минулорічної акції «Перша хвилина миру». Ідеться про те,
щоб нагадати, що все ж таки війна
в Європі закінчилась 8 травня о 23
годині 1 хвилина. Але цього року ми
запропонували також такий формат
відзначення, який дозволив би, з
одного боку, демілітаризувати цей
момент, а з іншого – згадуючи цю
колонку американських послів – зараз справді такий час, коли дивитися на танки або ракети – не найприємніше. І ми запропонували такий
варіант відзначення, як Military tatoo,
тобто хода військових оркестрів. Від
мілітарної тематики ми не йдемо, а
з іншого боку, ми говоримо про це іншою
мовою – мовою музики, музики тих країн,
які у складі об’єднаних
націй перемагали гітлеризм.
– На Вашу думку,
чи потрібно акцентувати на винятковій ролі українців
у Другій світовій –
власне, так, як це
роблять росіяни?
– Проблема в тому,
що Україна, слава
Богу, – не Росія. А
може, перевага, а не
проблема. Перемога
над гітлеризмом була
б взагалі неможлива,
якби не спільні зусилля усіх учасників антигітлерівської коаліції,
усіх об’єднаних націй.
З іншого боку, якщо
брати кількість українців, які загинули – і
військові, і цивільні –

Карикатура
Івана Різника

«Радіо Свобода»

під час Другої світової війни, то, за
одними оцінками, це близько семи
з половиною мільйонів людей, за іншими, від 8 до 10 мільйонів. І незалежено від того, брати нижню межу
чи верхню, ця кількість дорівнює
усім іншим членам антигітлерівської
коаліці, які загинули, мінус Росія.
Треба зрозуміти: і США, і Франція, і
Польща, кого не назви – все разом
це менше, ніж загинуло українців.
Знову ж таки, росіян загинуло більше, ніж українців. А найбільше взагалі загинуло китайців. Але як можна
порівнювати 20 мільйонів китайців
і 6 мільйонів євреїв, коли загинула
половина народу? Дуже складно порівнювати масштаби трагедії. Не час
мірятися жертвами. Час згадати всіх
і всіх належно вшанувати.
– Нещодавно Міноборони Росії
оприлюднило раніше засекречений документ про національний
склад підрозділів, які звільняли в’язнів Освенцима. Це Росія
зробила після скандалу, коли міністр закордонних справ Польщі
назвав українців визволителями в’язнів. Це викликало в Росії
хвилю обурення. І тут-таки був
оприлюднений документ, з якого
випливає, що росіян у складі цих
підрозділів було 40%. А чи маємо
ми зараз приблизне уявлення про
національний склад всієї Червоної армії?
– Приблизний маємо, але чіткіше – треба брати, як було зроблено
по 60-й армії Першого українського
фронту, так само треба оприлюднювати повну інформацію по інших арміях і інших фронтах. Тільки ці документи досі залишаються таємними.
Ось вони розсекретили один, і що
в інших – ми ще не знаємо. Дізнаємось, коли режим Путіна перестане
існувати.

«Не час мірятися жертвами. Час згадати
всіх і всіх належно вшанувати»
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СКІЛЬКИ ВСЯ
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ПАСКА ЗВИЧАЙНА

1 кг борошна,
50 г дріжджів,
1,5 склянки молока,
10 жовтків,
3 білки,
250 г цукру,
200 г вершкового масла,
100 г родзинок,
3 ч.ложки ванільного цукру,
1 г солі.
В 1/2 склянки киплячого молока заварити 100 г борошна, швидко розмішавши до отримання еластичної маси.
Одночасно дріжджі розвести в 1/2
склянки теплого молока і змішати зі
100 г борошна, залишити на 10 хв.
З’єднати перші дві суміші, накрити і поставити для підйому на 1 годину і більше.
Потім
жовтки,
цукор,
сіль
стерти в однорідну масу, збити до білого.
У дріжджову суміш додати цю однорідну масу, додати 750 г борошна, вимісити тісто і поставити на 2 години
для підйому, попередньо вливши не-
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ПАСКА ДОМАШНЯ

9 склянок борошна,
1/2 палички дріжджів,
10 яєць,
1/2 склянки цукру,
3/4 склянки топленого масла,
1,5 склянки молока і сіль за смаком.
Півтори склянки борошна заварити півтора склянками гарячого молока, розмішати.
Коли охолоне, влити 1/2 палички дріжджів і
дати піднятися. Потім 10 жовтків розтерти
до білого з 1/2 склянки цукру, збити білки в
піну, і те, і інше покласти в тісто, дати тісту
ще раз піднятися. Влити 3/4 склянки розпушеного масла, всипати решту борошна,
вибити якомога краще тісто, покласти його
у форму, промазану зсередини маслом,
дати тістові піднятися і пекти.

•
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великими порціями тепле рідке вершкове масло; дати тісту підійти вдруге.
Після вторинного підйому тіста осадити
його до первісного стану, додати в нього
2/3 склянки родзинок, попередньо обвалявши його в борошні, і дати тісту втретє
підійти. Випікати у формах 45 хвилин.
ПАСКА ЗАВАРНА

5 склянок пшеничного борошна,
100 г свіжих дріжджів,
1,5 склянки вершків,
250 г вершкового масла,
8 жовтків,
1 склянка цукру,
0,5 склянки очищеного від плівок
мигдалю,
• 0,5 склянки родзинок,
• 0,5 порошку ванільного цукру,
• 0,5 склянки цукатів,
• 1 ч. л. солі.
Приготувати опару: в злегка підігрітих
вершках розвести дріжджі і половину борошна. Поставити опару в тепле місце.
Поки опара підходить, розтерти до білого
жовтки з цукром, з’єднати їх з розтертим
дочиста маслом. Родзинки перебрати,
вимити й обсушити. У готову опару ввести розтерті жовтки з маслом, родзинки,
нарізані цукати, подрібнений мигдаль.
Масу добре розмішати, всипати сіль,
борошно, що залишилося, ванільний цукор. Все добре вимісити на столі, укласти
у
велику
миску
(фаянсову
або

•
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ПАСКА НА ВЕРШКАХ

• Тісто для паски не повинно бути рідким (паски розпливуться і будуть плоскими) і не повинно бути густим (паски будуть дуже важкими
і швидко зачерствіють).
• Тісто має бути такої щільности, щоб його можна було розрізати ножем, і воно до ножа не прилипало, а при діленні пасок не треба було
б підсипати борошна.
• Тісто для паски місять довше, щоб воно зовсім відставало від рук чи від столу.
• Тісто має підходити три рази: перший раз підходить опара, другий раз – коли додані всі продукти, втретє – коли тісто укладено у форми.
• Пасхальне тісто не любить протягів, а любить тепло, тому паски повинні підходити в теплому місці при температурі 30—45 градусів.
• Форму для випічки пасок заповнюють тістом лише наполовину, дають піднятися до 3/4 висоти форми, а потім ставлять у духовку.
• Готові до випічки паски змащують яйцем, збитим з 1 ст. ложкою води, і маслом, посипають горішками, великозернистим цукром і сухарями.
• Щоб паска піднялася рівно, перед випіканням в її середину встромляють дерев’яну паличку. Через певний час паличку виймають.
Якщо паличка суха, значить паска готова.
• Випікають паску в зволоженій духовці (для цього вниз ставлять ємність з водою) при температурі 200—220 градусів.
• Маленькі паски масою менше 1 кг випікають 30 хвилин, середні масою 1 кг – 45 хвилин, великі масою 1,5 кг – 1 година,
величезні масою 2 кг – 1,5 години.
• Якщо паска починає зверху пригорати, то її прикривають сухим папером.
• Готову паску виймають з духовки, кладуть на бік і залишають в такому положенні, поки дно не охолоне.

ПРИ ВИПІЧЦІ ПАСОК НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ НАСТУПНІ ПОРАДИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ:

ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ

7 склянок борошна,
1/2 склянки молока,
100 г дріжджів,
20 жовтків,
1 склянка цукру,
2 склянки розпушеного масла і трохи
солі.
Майже всю муку змішати з 1/2 склянки молока, залити дріжджами, розведеними в невеликій кількості молока,
розмішати і поставити в тепле місце.
Коли опара підніметься, додати в неї 20
яєчних жовтків, розтертих до білого зі
склянкою цукру і двома склянками молока, потім додати трохи солі і додати
борошна до належної густоти тіста, після чого замісити і дати вдруге піднятися.
Потім тісто вибити якомога краще, покласти у форму, заповнивши її до половини, дати тісту піднятися в формі, після
чого приступити до випікання.

•
•
•
•
•
•

С М АЧ Н О Г О !

ВЕЛИКОДНІ ПАСКИ

РОЗГОВІННЯ
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яйця 2 шт.,
жовток 3 шт.,
цукор 350 г,
цукор 1/2 склянки,
масло вершкове 90 г,
рослинне масло 1/2 склянки,
сметана 50 г,
молоко 2 склянки,
дріжджі свіжі 100 г (сухі – 30 г),
борошно 700 г,
родзинки 100 г,
цукати 50 г,
горіхи 50 г,
ванільний цукор 2 пакетики,
сіль за смаком.
Глазур: яйця (білок) – 2 шт., цукрова пудра – 140 г, трохи лимонного соку, харчові
барвники.
Яйця і жовтки збити з цукром, до-
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4 склянки пшеничного борошна,
70 г свіжих дріжджів,
1 склянка молока,
200 г вершкового масла,
6 яєць,
0,5 склянки цукру,
0,5 склянки апельсинових цукатів,
0,5 склянки дрібного ізюму,
0,5 порошку ванільного цукру,
1 ч. л. солі.
Приготувати тісто опарним способом:
розвести дріжджі в невеликій кількості
молока, половину борошна з’єднати з теплим молоком, додати дріжджі. Коли тісто підніметься, покласти в нього борошно, що залишилося, яйця, цукор, цукати і
родзинки, ванільний цукор, сіль. Все ретельно вимісити. Дати тісту піднятися 2-3
рази. Готове тісто викласти (1/3 по висоті)
у форму для паски або в каструлю з високими стінками, вистелену промасленим
папером, і поставити на деякий час до
збільшення обсягу приблизно до середини висоти форми. Після цього поставити форму в нагріту піч (духовку), випікати
при температурі 200-210 градусів. Готову
паску покрити глазур’ю.
ПАСКА З ЦУКРОВОЮ
ГЛАЗУР’Ю

•
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1,5 кг борошна,
1 склянка молока,
2 склянки вершків,
50 г свіжих дріжджів,
10 яєць,
800 г цукру.
Склянку гарячого молока, гарячі вершки і
борошно ретельно розмішати, дати масі
охолонути до температури парного молока. Додати розведені в невеликій кількості
молока вспінені дріжджі і два яйця, пере-
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борошно 2,5 склянки,
дріжджі сухі 2 пакетики,
яйця 8 шт.
цукор 1 склянка
мигдаль подрібнений 1 скляека
шоколад гіркий 1 плитка
ром або коньяк 0,5 склянки
вино червоне сухе 0,5 склянки
масло вершкове 2 ст. л.
цукати апельсинові 0,5 склянки
лимон 1 шт.
кориця мелена
гвоздика мелена 0,5 ч. л.
для глазурі:
порошок какао 3 ст. л.
яєчні білки 3 шт.
цукор 0,5 склянки.
Дріжджі розвести в теплій воді (приблизно 1 склянка), додати борошно, замісити тісто і поставити на 2 години в
тепле місце. Коли тісто підніметься, ще
раз ретельно вимісити. Білки відокремити від жовтків. Білки збити, а жовтки
розтерти з цукром. Шоколад натерти
на дрібній тертушці. Віджати сік лимона.
У тісто додати жовтки з цукром, мигдаль,
шоколадну крихту, вино, ром, лимонний
сік, апельсинові цукати, корицю і гвоздику і ретельно перемішайте. Ввести збиті
білки. Форму для випічки (для кексу або
алюмінієва каструля) змастити вершковим маслом, викласти тісто (важливо,
щоб тісто не доходило до країв посуду,
так як паска підніметься), поставити в
розігріту духовку (160 градусів) і випікати 60-90 хвилин. Для глазурі: охолоджені
білки збити міксером до міцної піни, додати цукор і какао, все ретельно перемішати. Готову паску змастити глазур’ю.
ПАСКА ПО-ПОЛЬСЬКИ
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дати сметану, розтоплене вершкове масло, олію, сіль, ванільний цукор.
Молоко тепле розтерти з дріжджами
сирими (якщо дріжджі сухі, їх змішують з борошном) влити молоко в яйця,
всипати борошно. Місити тісто до тих
пір, поки воно не відставатиме від рук.
Поставити тісто в тепле місце.
Форму змастити маслом, викласти тісто,
щоб воно заповнило 1/3 об’єму форми і
поставити в тепле місце. Коли тісто підніметься, поставити в розігріту до температури 170-180 ° С духовку. Випікати
40 хвилин.
Приготувати глазур. Підфарбувати в різні кольори. Змастити верх білою глазур’ю
і розфарбувати кольоровою з паперового
корнетика. Можна написати в центрі ХВ і
зробити будь-який малюнок навколо, або
свіжу глазур посипати кольоровою «локшиною» з карамелі. Можна залити паску
шоколадною глазур’ю, а прикраси і написи зробити кольоровою глазур’ю.
ПАСКА ШОКОЛАДНО-ЛИМОННА
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емальовану) і поставити в тепле місце на
60-80 хвилин – до збільшення в об’ємі в
удвічі. Після цього тісто ще раз вибити на
столі і вдруге поставити в тепле місце. З
готового тіста сформувати невеликі булочки і покласти кожну у форму з високими стінками. Форму попередньо змастити маслом, її дно і стінки вистелити
промасленим папером. Тісто у формі має
займати 1/3 по висоті. Поставити форми
з тістом в тепле місце на 60-80 хвилин.
Випікати паску при температурі 200-220
градусів протягом 60-70 хвилин. Коли
верх паски потемніє, потрібно накрити
його зверху кружечком паперу. Під час
випічки паску не можна трясти, інакше
вона може осісти. Готову паску обережно викласти з форми на м’яку підстилку,
застелену папером і серветкою. Остиглу
паску змастити зверху тонким шаром
глазурі. Глазур, що залишилася, викласти
в паперовий конусний кульок, у якого відрізати ножицями кінчик. Видавлюючи глазур, акуратно нанести малюнок на паску.
Таку паску можна прикрасити цукатами,
мармеладом, помадкою.
ПАСКА З ЦУКАТАМИ

РОЗГОВІННЯ

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

борошно пшеничне 1 кг,
дріжджі 50 г,
цукровий пісок 100 г,
3 яйця,
вершкове масло 125 г,
родзинки 100 г,
цукати 50 г,
товчений кардамон,
кориця,
3 ст. ложки молока.
Замісити звечора досить круте тісто: борошно, 1,5 склянки теплої води, дріжджі,
2 яйця, вершкове масло, цукровий пісок,
промиті родзинки, дрібно нарізані кубиками цукати, товчений кардамон, корицю. Все ретельно вимісити, покрити рушником і залишити до ранку підніматися.
Потім викласти тісто на стіл, довго місити, потім розділити на дві частини, посадити в змащені маслом невисокі форми,
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750 г борошна,
1 склянка молока,
60 г дріжджів,
180 г цукру,
180 г вершкового масла,
5 жовтків,
2 яйця,
1 столова ложка родзинок,
1 столова ложка апельсинової цедри
з варення
Розмішати дріжджі з невеликою кількістю
теплого молока, 1 чайною ложкою цукру,
1 столовою ложкою борошна і поставити
для бродіння. Яйця, жовтки і цукор збити
на водяній бані, поки не загусне, а потім,
збиваючи, остудити. Теплу масу влити в
борошно, додати дріжджі, які забродили,
і тепле молоко.
Старанно вимісити тісто. Воно повинно
відставати від рук і стінок миски. Поступово додати розтоплене вершкове масло, родзинки і подрібнену апельсинову
цедру.
Тісто добре вимісити і залишити для бродіння. Коли тісто збільшиться в об’ємі
в два рази, його потрібно перекласти
в змащені жиром і посипані борошном
форми. Коли тісто підійде ще один раз,
паску можна змащувати і випікати. Випікають паски при температурі 180 градусів
протягом 40 хвилин. Готову паску покривають глазур’ю і посипають дрібними карамельними кульками.
ПАСКА З РОДЗИНКАМИ
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мішати і, прикривши тісто серветкою, поставити в тепле місце для бродіння. Коли
тісто підніметься, додати решту: жовтки,
розтерті до білого кольору з однією половиною цукру, і білки, збиті з іншою половиною цукру в густу піну.
Масу обережно перемішати (зверху
вниз), додавши решту борошна і дати тісту піднятися вдруге. Потім тісто ретельно вибити, покласти у змащену маслом і
пропилену борошном форму, заповнивши її до половини. Дати тісту ще раз піднятися. Випікати до готовности при температурі 180 градусів.
Тісто для паски має бути дуже добре вимішаним. Для цього тісто вивалюють на
стіл або дошку і б’ють до тих пір, поки на
поверхні не з’являться бульбашки.
ПАСКА З АПЕЛЬСИНОВОЮ ЦЕДРОЮ
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дріжджі 50 г,
вершки 3 склянки,
пшеничне борошно 1200 г,
вершкове масло 200 г,
цукровий пісок 200 г,
15 жовтків,
товчений кардамон (10 зерен),
1 товчений мускатний горіх,
шинковану мигдаль (50 г),
100 г цукатів,
100 г родзинок,
товчені сухарі 1 ст. ложка.
Розвести дріжджі у склянці вершків і поставити з них густу опару, додавши половину
пшеничного борошна. Коли опара підніметься, ввести в неї розтерті з вершковим
маслом і цукровим піском яєчні жовтки,
додати решту борошна, 2 склянки вершків,
товчений кардамон, товчений мускатний
горіх, шинкований мигдаль, дрібно нарізані цукати і промитий, висушений ізюм. Добре вибити тісто і залишити підніматися на
півтори-дві години. Потім знову вимісити
тісто, покласти у змащену маслом і обсипану товченими сухарями високу форму.
Наповнити форму до половини, дати тісту знову піднятися до 3 / 4 висоти форми
і поставити в духовку з несильним жаром.
Паски з такого здобного тіста краще випікати в невеликих формах.
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500 г борошна,
150 г цукрового піску,
250 г вершків або молока,
6 жовтків,
40 г дріжджів,
100 г вершкового масла,
ванільний цукор або ванілін,
терта цедра одного лимона,
50 г родзинок,
50 г мигдальних горіхів,
жир для змащування форми,
цукрова пудра з ваніліном,
щіпка солі.
Для глазурі: 2 білки збити з 200 г цукрової
пудри до отримання густої повітряної маси
і додати за смаком сік лимона.
Борошно просіяти через сито. Ізюм промити теплою водою і обсушити. Мигдаль
ошпарити, очистити і подрібнити. Приготувати опару з 100 г борошна, вершків
і дріжджів, розтертих з половиною цукру і
залишити її для бродіння. Жовтки розтерти з цукром, що залишився до отримання
повітряної маси, додати решту борошна,
опару, дрібку солі, ванільний цукор або ванілін. Тісто місити до тих пір, поки воно не
стане легко відставати від рук і стінок миски. Поступово додати розтоплене вершкове масло, родзинки, лимонну цедру і підготовлений мигдаль. Тісто викласти у змащену жиром і обсипану борошном форму
(до 1 / 3 об’єма) і залишити в теплі для бродіння. Коли тісто підніметься, паску можна
ставити в нагріту духовку і випікати до готовности. Готову паску посипати цукровою
пудрою з ваніліном або полити глазур’ю.
ПАСКА ЦАРСЬКА
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дати піднятися. Коли паски досить піднімуться (поверхня покриється суцільними
бульбашками, і від дотику тісто «заходить
ходором»), розтерти одне яйце, змішати
з молоком, змастити паски, посадити в
духовку і випікати близько 40 хвилин.
ПАСКА З ЛИМОННОЮ ЦЕДРОЮ
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у своїй книзі «Двадцять кіп писанок» на першій таблиці під
числом один помістив писанку із села
Жванець, що біля Кам’янця-Подільського,
а під числом дев’ять — писанку із села Воробіївки, що біля Курська, на яких ми бачимо символічні знаки, котрі могли служити
нашим предкам як літери їхньої абетки.
Мені вдалося зібрати кілька десятків
писанок з аналогічними знаками з Таврії,
Покуття, Слобожанщини, Лемківщини,
Поділля, Гуцульщини, Бойківщини, Полісся. Таких знаків я нарахував понад сорок,
причому кожен із них розміщений в певному порядку, що дає можливість здогадуватися, що це може бути абетка наших
предків. Треба підкреслити, що такі знаки-символи розміщені в певному порядку
лише на старих українських писанках, які
сьогодні доволі складно знайти, але вони
мають надзвичайну наукову цінність. Новіші писанки, починаючи від тридцятих років XX ст., мають також майже всі ці знаки,
однак вони вже на писанці розміщені абияк і не мають такої вартости.
...Писанки українці пишуть здебільшого спеціальним писальцем-кисткою (пензлем), яке закінчується конусоподібною
мідною бляшкою, звитою на голці. Однак
українські писанкарі Феломена Процик,
Юрій Сиротюк із Бразилії, Юрій Цікапо з
Тернополя та інші пишуть їх звичайним
пером від ручки, яким ми писали колись
у школі. Це ще раз засвідчує, що писанку
пишуть, а не малюють, як твердить дехто
з дослідників.
Тим часом моїм завданням є зосередити основну увагу на символіці українських писанок. Понад сто років тому київський археолог Вікентій Хвойко на «Кирилівських висотах» у Києві й у селі Трипілля
неподалік від Києва, проводячи розкопки,
знайшов уламки кераміки з цікавим мальованим орнаментом. Вони не були подібні до інших речей, які знаходили раніше
на Подніпров’ї археологи та історики. Так
було виявлено невідому раніше культуру,
яку назвали трипільською.
Тепер ми маємо змогу глибше ознайомитися зі зразками потисячолітньої
мальованої трипільської кераміки та зробити висновок, що ще задовго до відкриття трипільської культури символічні знаки,
які ми знаходимо на кераміці того часу, використовували у писанкарстві.
Найпоширенішим із цих знаків був і залишається безконечник. На Гуцульщині
й у Таврії вважали, що коли на писанці не
зробити безконечник, то це може принести нещастя. Покійні вже писанкарки
Олеся Романенко із США, Анна Кокуцяк із
Великобританії, Палагна Боб’як із Космача розповідали мені, що кожен хрест або
церковця на писанці мають бути обрамлені безконечником. Палагна Пожоджук
із Космача наголошувала, що коли писанкарка хоче, аби їй вдалися файні писанки,
то вона має починати писати з безконечника, щоб так у родині сходилися кінці докупи, як сходяться в безконечнику.
У більшості випадків безконечник на
писанці — це лінія білого, жовтого чи оранжевого кольору, яка символізує життя. Однак на Слобожанщині, Поділлі, Гуцульщині
та Буковині досить часто вивчаємо писанки тільки з безконечником; таку писанку
може написати не кожна писанкарка. Найкращими писанкарями, які роблять цілу
писанку під назвою «безконечник», є Василина Сумаряк із села Усть-Путила, що
на буковинській Гуцульщині, і Тарас Городецький із Червонограда.
Сама назва «безконечник» походить від
того, що замкнені в собі лінії не мають ні
початку, ні кінця. Зенон Елиїв запримітив,
що в Україні у давнину писанки з «безконечником» пасічники клали під вулики, аби
«безконечно роїлися бджоли». Подекуди
писанку з «безконечником» називають
«кривий танець». Ще й донині на Поділлі,
Покутті, Опіллі добре зберігся «кривий танець», який у великодній понеділок танцюють дівчата у вигляді хороводу. Як зазначала Одарка Онищук, перед тим, як дівчата мають почати танець, вони обов’язково
на траві розсаджують трикутником трьох
хлопчаків або парубків, віддалених один
від одного, а тоді починають хоровод, ходячи поміж них і приспівуючи:
Ми кривого танцю йдемо,
То в гору, то в долину,
То в ружу, то в калину.
Його треба вести,
Як віночок плести...
Ведем, ведем, не виведем,
Плетем, плетем, не виплетем...
У формі замкненого трикутника «безконечник» використовує Никола Коваль із
США, у той трикутник писанкар вписує квіточку барвінку. Писанкарка Одарка Маклін
із Австралії обрамлює «безконечником»
великі спіралі, Тарас Городецький великі червоні та білі «безконечники» ставить
своєрідним підмурком
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до
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ц
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Ще одним
о і
символом, що
його часто завважуємо на т.зв. трипільській кераміці, є
«спіраль» — знак плодючости, сонця, бігу
часу, порядку містерії тощо. У писанкарстві «спіраль» найчастіше натрапляємо
на Лемківщині, Пряшівщині, де писанкарі
користуються спеціальним писальцем у
вигляді шпильки з круглою головкою. Ці
«спіралі» тотожні спіралям трипільської
культури, які є на тій кераміці; німецький
археолог В. Бутлер зазначав, що спіральний орнамент був для трипільців символом безперервного руху, швейцарець Ернест Уелі порівняв спіральний орнамент
хліборобських неолітичних поселенців
із постійними обертами сонця протягом
року. Отже, спіральний меандр — це знак
безупинного сонцестояння, що протягом
року то зменшується, то збільшується, а
річні свята зимового та літнього сонцестоянь — найдавніші свята людства, пов’язані
з природою. Ми сьогодні можемо здогадуватися, що «спіраль» та «безконечник»
на українських писанках є найдавнішими,
а може, й першими, символами. Вони чудово збереглися в писанкарстві, у вишивці, різьбі, у кераміці усіх регіонів України.
Третім найбільш розповсюдженим
знаком писанкової символіки українців є
«колесо» (коло). Це знак злуки найвищого спокою з напруженою силою, він є вершиною досконалости, образом безсмертности, що виявляється в природі безперервним повторенням зародження життя.
Найпоширенішим серед писанкових
знаків є «сонце», як центр і підстава небесних просторів, як елемент світла й
життя. Тут доречно нагадати, що першими на українських писанках мають бути
сонячні та інші космічні знаки, відтак —
вода, далі — вогонь, а вже потім усі земні символи. Упродовж багатьох століть
писанкарі прагнуть розміщувати на яйці
символи в одному і тому ж порядку; такі
писанки мали певне магічне навантаження. Писанку замовляли і ставили в кімнаті,
де сплять, знаючи, що вона відганяє злих
духів. Писанку кладуть у воду, а тою водою вмиваються дівчата, щоб мати гарну
вроду. На Гуцульщині писанку тримають
у миснику впродовж багатьох років, знаючи, що вона помічна корові, якщо здується від конюшини з росою чи болиголову.
Писанкарі Канади час від часу вводять у
писане яйце символи, котрі означають єднання українців із канадською землею, що
стала для них прибраною батьківщиною; у

канадській провінції Альберта у містечку
Вегревіль є найбільша у світі писанка, поставлена на постамент. Тепер, у вік швидкого наступу цивілізації, українські писанки викликають чимраз більше зацікавлення у чужинців. Їх дарують президентам,
конгресменам; продають у популярних
крамницях. Писанки вчаться розписувати
англійці, французи, німці, інші народи. Чужинці через писанку дізнаються якомога
більше про Україну; німці, які досконало
оволоділи технологією виготовлення писанок, нині пишуть писанки й віддають їх
до музеїв, зазначаючи, що це вже їх національне мистецтво, хоч на кожній з таких
писанок доволі легко впізнати українську
символіку. У багатьох містах Канади, США,
Великобританії, Франції, Німеччини наші
писанкарі проводили курси писанкарства,
на яких вчилося чимало чужинців; зокрема, такі курси проводили Одарка Онищук,
Оксана Ярош із Канади, Іванка Старощак,
Таня Осадца, Софійка Зелик із США, Катерина Лащук із Великобританії, Галина
Хоткевич, Іванка Чумак із Франції, Валентина Терешкун із Німеччини, яка навчила
писати писанки корінних німкень Марліс
Гринько, Доріс Кюстерс та М. Науман. Усі
вони придбали собі українські строї, Доріс
Кюстерс навіть добре вивчила українську
мову. Пані М. Науман організовує в Ганновері щороку базари великодніх яєць, а
в 1992 році возила українські писанки в
Токіо на виставку, де вони отримали найвищу нагороду. У зв’язку із комуністичною забороною писанкарства в Україні в
більшості областей воно відмерло. І сьогодні ми маємо немало прикладів, коли
писанкарі з діаспори навчили писати писанки своїх родичів в Україні. Валентина
Терешкун навчила писати писанки Василя
Гуменяка з Покуття. Свого часу на Сокальщині жила уславлена писанкарка Ірина
Білянська, 1899 року народження. У своїй
книзі Зенон Елиїв подає фото одинадцяти писанок уславленої писанкарки. Після
смерти Ірини Білянської в її роду вже не
було писанкарів. І ось нещодавно талановитий писанкар із Червонограда Тарас
Городецький навчив писати писанки правнучку Ірини Білянської...
Взірцево ці писанки походять із збірки професора Демона Горняткевича переважно із символами «тризуба», який
у нашому писанкарстві символізує триєдиність Світу, політ Птахи і т.п. Досить
поширеним на Поділлі
огиняє символ «БогиняБерегиня». Цю
записанку
е
любки пише
Зеновій Пеньонжик
зі Звенигорода,
Марія Гоцуляк
із
Могилева-Подільського, а
також Пелагія Писарен-ка,
ко з Курська,

ПИСАНКИ

ДАВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ

Дмитро ПОЖОДЖУК

ЗНАТИ, ЩОБ РОЗУМІТИ

10

у селі Берегомет Сторожинецького району на Буковині — «баранячі роги»; у селі
Єліська Воля біля Ярослава — «кучері»; у
селі Велика Макариха біля Олександрії —
«курячі лапки»; в селі Очеретине на Донеччині — «грабельки»; у селі Тростянці на
Поділлі — «ломаний хрест»; у селі Старий
Гвіздець на Коломийщині — «коралеве
гніздо»; на Одещині — «крутороги»; на
Підляшші — «панни»; у Сквирі на Київщині — «півники», «гусячі лапки», «хрести
з павуками», «вітрячки»; на Львівщині —
«кучерявий Марко»; в селі Серафинці на
Городенківщині — «півники»; у Борщеві на Поділлі — «королева»; в Кам’янціПодільському — «хрест»; у селі Березоточа на Полтавщині — «сороки»; у Космачі
на Гуцульщині — «коники», «качата», «попові ризи», «півружева з хрестиковим»,
«дзвіннички», «главосіки», «ключкове»,
«білий пояс», «сорок клинців», «очката»,
«метелики», «мальованка», «білокрилка»,
«плетенка», «ильчита», «манастирі», «решітки», «жибівска», «ріцка», «смерічки»,
«шість руж», «паучок», «огірки», «настунька», «місяць», «кручені рукави», «міштуганка», «гребінці», «фасулі»; в селі Красноїлів
на Гуцульщині — «престоли», «голгота»...
Немало здібних писанкарів було в селі
Козацька Слобода біля Курська, на писанках яких переважали символи «хреста»,
«сонця», «зорі», «ковера»,
леса», «триквера»,
зує
що
символізує
то
вогонь і часто
трапляється
на писанках.
На Черкащині мені пояснювали, що
«триквер» є
ще знаком
безсмертности, а Палагна Боб’як
із
Космача
твердила, що
ину
коли в середину
«триквера» вписати
колесо, то це буде символ Божого ока. Усі
писанкарі люблять писати на своїх писанках «древо життя». Никола Коваль із США
під таким символом по обидва боки розміщує коней, Тарас Городецький із Червонограда — двох півників, Софійка Зелик із
США — двох оленів, але кожен із писанкарів пише «древо життя» так, що здається,
ніби воно виростає з трикутника. «Древо
життя» символізує вершини і низини, силу
і слабкість, сучасність і минуле, молодість
і старість, з’єднує їх. Воно є символом небесної осі та скарбом життя, належить до
космічних знаків. Сестра-студитка Дарія з
Канади приходить до висновку, що «древо життя» — це поняття всього доброго й
вартісного.
У різних місцевостях України та у діаспорі донині зберігся такий давній символ,
як «вовчі ребра», «вовчий зуб». Дослідники
помилково вважають, що цей знак символізує вовка, забуваючи при цьому, що не
кожному суджено відгадати те, що закодовано в тому чи тому символі, адже мудрість українського народу така глибока.
Звісна річ, у давнину українці лікувалися
переважно різним зіллям. Між іншим, немало лікарських рослин були для писанкарів чудовими барвниками. Тому пильне
око легко визначить у символі «вовчий
зуб» листок кульбаби, яку на Поділлі, зокрема в селі Жванець, а також у селах
Микулинці, Ярмолинці називають «вовчий
зуб». Писанкарка Петрунеля Ковцун із подільського села Вовківці (народилася ще
1900 року), любить згадувати: «Ох, і набідувалися ми голодного року. Вовчий зуб
голодного року їли, як кози... «. Ось і вся
розгадка закодованого знака. На Лемківщині досить поширеним є символ «сосонка». Дехто вважає, що це символізує
дерево сосну. Писанкарка ж Анна Угляр із
Пряшівщини толкувала мені: «Пане, та це
не сосна, а падиволос. Зілля таке, що на
городах як бур’ян росте...». І лише коли
я побачив те зілля, то зрозумів: це хвощ
польовий... Оксана Лятуринська (1902—
1970) з Америки намовляла скептиків,
аби ті дивилися на писанку й намагалися
прочитати знаки, що підтверджують нам її
давність. Ось дубовий лист і жолудь, як на
писанці Ігоря Процківа із подільського селища Гусятин. Це знак нашого погансько-
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Анна Івахненко
з Воронежа,
найбільше
любить писати
цю
писанку
Одарка
Онищук із
Канади. «Я
глянула, —
зізнається
вона, — на
орнамент
пи
писанки
з галиц
лицького
Поділля і почала розгадувати. У неї спіральні сильні ноги (спіраль — символ космічний), значить, вона космічне божество.
Вона — мати (трикутник, знак родючости),
значить, мати всього сущого. Вгорі, зліва,
є зерно (вона ж насіння-зерно). З правого
боку вгорі — смерічка. Це символ приросту покоління. У самій середині орнаменту
сходяться два листки, скроплені сльозами — білими крапками; має дві червоні
«сльози», а з боків і довкола — теж «сльози». Червоні і зелені — значить, вона мати
природи для людини і для всього довкола.
Вона плаче червоними й зеленими «сльозами», бо ж вся зелень також має кров
зеленого кольору. Та найважливіше — у
неї є вужик, скручений спіраллю, а кругом
нього — гребінь півня. Це птаха. Значить,
вона мати птахів, а птахи забирають душі
відпочилих предків ув Ирій. Ось ціла містерія писанки.
Так колись у давнину українські писанкарі могли пояснити кожен символ на
своїй писанці. Ще й сьогодні живе кілька
десятків писанкарів, котрі можуть пояснити значення того чи того знака. Трохи
більше можуть правильно назвати той чи
той символ. Чимало писанкарів як в Україні, так і в діаспорі через великий попит на
підзаманливі твори мистецтва перейшли
від спрощеного орнаменту до мініатюрного, наситивши його різними символами,
які вже не мають тої магічної сили. Багато
втратили сьогодні й космацькі писанки, які
цінуються найвище у світі. На базар космачці пишуть переважно писанки з простенькими орнаментами, дбаючи лише,
аби добре лягли фарба та лак.
На жаль, сьогодні вже більшість писанкарів не можуть пояснити значення й такого поширеного символу, як «чотириріг»,
який здавна для українців був символом
чотирьох пір року, чотирьох сторін світу,
чотирьох вітрів, чотирьох темпераментів.
Писанкарі його люблять. Ось лише один
приклад.
Молодий писанкар із американського
міста Форт Вейн Никола Коваль на гусячому яйці по обидва боки у великому медальйоні зобразив великий хрест із пшеничними колосками. Довкола яйця писанкар використав доволі широку смужку
геометричного мініатюрного орнаменту,
скомпонованого переважно із давнього
космацького символу «штерн» (зоря). Цей
символ є знаком неба, визначенням порядку небесних світил. Отже, він символ
космічний. У цій писанці мистець поєднав досить багато українських символів,
зокрема символи «хреста» і «колосся».
А для українського народу це так багато
важить. Саме чорне тло писанки у даному
випадку символізує українські чорноземи, наш працьовитий хліборобський рід.
Пшеничний сніп уже символізує цілий рід.
Якраз тому на Різдвяні свята він стоїть у
хаті українця на покуті під образами. Ця
писанка Коваля заслуговує найвищої нагороди. У селі Піски на Полтавщині зафіксовано писанку з назвою «лавровий
ли
лист»;
у селі
Н
Немирівщина
на Поділлі
— «вазон
із соняшником»; у
селі Побірка на Поділлі
— «сокирки»; на
Лемківщині
— «бузьки»;
на Херсонщині — «тюльпан»;
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го громобога Перуасний
на. Наш сучасний
иво,
поет, можливо,
ав
не
пов’язав
би цей знакк
із фалічним
культом
староіндуських
богів. І чи
не мав би
більше рації, ніж багато вчених,
котрі, йдучи
еза авторитеажтами, легковажно й не по праву
віддають наше предківське добро то на
церкву, то в мошну візантійцям, грекам чи
римлянам.
Виводячи на писанці знак Перуна, чи не
прикликала ним прабаба грім і блискавку,
перший весняний дощ? І чи перший дощ
не був чародійним, як і весняні потуги Індри? Усе так барвно зацвіло, зазеленіло,
як на писанці. Одначе нестримний Перун
може й натворити. Розходившися, своїми
вогненними кіньми (їх також можна знайти
на писанці) залюбки розтрощить столітні
липи (не свої любі дуби), виб’є стебло на
полі, змиє зерно ярини. Якось треба його
наперед задобрити. А чи не тим сонцемзнаком, — лежачий хрест щедрого Дажбога, якого так рясно на наших писанках? І досі в Україні, зокрема у Космачі,
аби зупинити град чи грозу, виносять на
подвір’я перед хатою лопату й коцюбу та
перехрещують їх саме таким хрестом.
Отже, «дубовий лист і жолудь», чи просто
«дубовий лист», чи «гілочка дуба» є символом сили богів погоди. Доволі часто
подибуємо на писанках із села Очеретине, що на Донеччині, на писанках із села
Копичинці, що на Тернопільщині, чи на писанках із села Виженка, що на Чернівеччині, прадавній наш символ — «граблі». Не
важко здогадатися, що це символ дощу,
бо ще й понині на Гуцульщині люди вірять,
що коли перевернути на сінокосі граблі
вверх зубками, то піде дощ. Але чи мають
вони таку магічну силу на яйці? Пригадується, як у Кам’янець-Подільському педагогічному університеті на історичному факультеті я провів лекцію з писанкарства,
на якій мова йшла про символ «граблі».
Опісля ми мали із студентами останню
пару — практичне заняття, на якому писали цей символ на яйці. Був ясний сонячний весняний день. Старший викладач історії Борис Кушнір мав неподалік
Кам’янця-Подільського в селі велику пасіку і пішов того дня туди брати мед. Зближався полудень, і саме на той час вулики
мали би бути розкритими. На цьому факультеті був студент Володимир Михайловський, який дуже не любив цього викладача і завжди хотів йому зробити якусь
капость. Отож, закінчується у нас заняття,
а Володя каже мені:
шу на
«Я ще напишу
лі,
яйці
граблі,
ві
аби Кушнірові
бджоли змокли...» Всі
студенти
розсміялися. І ось
Михайловський написав граблі. Через
хвилю полив
рясний дощ..
ме
Полив
саме
тоді, коли у нас
закінчувалося заняття і ми виходили з приміщення.
У 1993 році у Франції я експонував велику виставку українських писанок і під час
експонування розповідав у виставковому
павільйоні про їх символіку. Звичайно,
не міг оминути й символ «граблі». Опісля
француз П’єр Реві запросив мене до себе
в гостину. На той час у Франції вже кілька тижнів не було дощу. П’єр Реві показав
мені свою віллу, відтак ми пішли у сад. Разом із нами пішли його приятелі, сусіди, і
тут раптом П’єр забідкався, що посадив
виноград і мусить його щодня поливати,
бо немає дощу, і нараз пригадав. Показує на мене і каже вголос: «О! Українець
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привіз до нас таку чудову виставку писанок і розповідав, що коли в Україні довго
не було дощу, то українці писали на яйці
граблі. А я зараз намалюю граблі на піску,
і піде дощ...» І — намалював. Французи
такі толерантні, але все одно покепкували
з П’єра, мовляв, він вірить у старі забобони. Через хвилю нас запросили у вітальню на гостину, вже мають чарки піднімати, тост казати, аж тут до кімнати забігає
дружина П’єра Реві, вся мокра, і кричить:
«Катастрофа! Пішов дощ!..» Усі виходять
на балкон і милуються дощем. Опісля вже
ніхто не говорив про бізнес, про урядові
справи у Франції, а всі тільки мене запитували: а що то за люди, українці, що вони
так вміють собі замовляти погоду? А де та
Україна знаходиться: в Африці чи Латинській Америці? А як українці сплять, що
вони їдять, що вони роблять, чи багато їх?
Ввечері вже французька телевізія інформувала своїх глядачів, що до Франції
приїхав мольфар із чарівної країни і привіз із собою унікальну виставку антиків.
Звісно, що в наступні дні люди йшли
на мою виставку, як колись у Мекку. Там
я багатьох французів навчив розписувати
писанки.
Згодом повернувся в Україну. Через
якийсь час отримую листа від П’єра Реві
в якому він, зокрема пише таке: «Місьє
Пожоджук! Катастрофа! З тих пір, як ви
поїхали, дощ не перестає іти. Фермери
на мене хочуть у суд подати, бо кажуть,
що то я викликав дощ, а дощ їм нищить
посіви.
Допоможіть мені зупинити дощ.
Прошу вас, благаю...» А я сиджу собі в
Космачі і гадку гадаю, що я тому французові відповісти маю. Бо
наю, як
й сам не знаю,
нити.
дощ зупинити.
сяк
Але про всяк
авипадок написав, аби
П’єр
малював «свастику». Той
намалював, і —
о
боже!
—
дощ
перестав.
Я не можуу
твердити, що
справді
символи «граблі» та
«свастика» мають таку магічну силу. Могло і збігтися. Разом із тим не я ці символи
придумав. Їх тисячоліттями вдосконалювали на писанках наші предки.
Але як би там не було, поки ще живі
люди, котрі можуть пояснити символіку писанок, ми маємо якомога активніше збирати цю інформацію. Бо сьогодні не так багато писанкових знаків
у нас розшифровано. Сестра-студитка Дарія прочитала близько двадцяти писанкових знаків. Серед них і такі,
як «зоря», що є символом визначення
порядку небесних світил, «триріг» —
знак числа три та знак трьох божеств,
«свастика» — символ вогню й сонця,
«блискавка» — небесний вогонь, «колосся й зерно» — уособлення предків, їжі
й осідку сонячного божества, «церквавежа» — символ святої гори, верхи якої
сягають до небес.
Немало є писанкових знаків тваринного походження. Зокрема, на гуцульських писанках доволі часто зустрічаємо коників, оленів, а на писанках Тараса
Городецького з Червонограда, Николи Коваля чи Оксани Лятуринської із
США — півників. Мушу зазначити, що на
писанках Оксани Лятуринської, де зображені півники, коні чи олені (або інші
символи) багато простору. «Півники»
в неї норовисті, енергійні, зображені у
великому боковому медальйоні на червоному або синьому тлі. Півень є провідником сонця, охоронцем добра, зла
та улюбленою звіриною жертвою. Безперечно, ми пам’ятаємо ще з казок, як
за зозулястим півником полює лисиця.
А ще він має таких ворогів, як яструб,
куниця, тхір.
Тож задумаймося і збережімо писанку для себе й поколінь прийдешніх,
може, за допомогою символів прочитають вони історію нашого роду й народу.
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вили вперед руки. Вони намагаються
захистити своїх синів і доньок від радіації. Скульптор Різник своїм твором
зобразив глобальний характер Чорнобильської катастрофи і закликав врятувати життя на планеті. Він також реставрував у музеї діораму «Річка Ірпінь».
На виставці «Ірпінські таланти Київщини» в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї в 2012 році експонувалися
й картини Івана Антоновича. Тепер перед відвідувачами нашого музею відкрилася ще одна грань обдарування
Івана Різника. 1 квітня, на День сміху, в музеї було влаштовано виставку
карикатури художника Різника. В цей
складний для України час митці самі
мобілізовують себе на захист Батьківщини. Іван Антонович карикатурами
викриває наших ворогів і показує суть
явищ. Тим, хто закликає до союзу з Росією, художник відповідає карикатурою: «Україну вчать ходити в Європу
в одному лапті, ярмі і з ракетою». Тут у
ярмі і українець, і росіянин. Але українець тримає символ євро, як прагнення до нормального заможного життя, а
росіянин — ракету-путінку. У нас різні
мрії, і кремлівським можновладцям не
вдасться запрягти наш народ в ярмо,
як це зробили з російським. Ще одна
карикатура: «Мутація по-путінськи»:
двоголовий орел з серпом і молотом
тримає в пазурах фашистську свастику. Над ним фото В.Путіна. На іншому
малюнку ланцюгом сполучаються здавалось би непоєднувані речі – зірка і
хрест. Але сучасна Росія це поєднує.
Проте художник впевнений, що кремлівського люцифера чекає страшний
суд. Це І.Різник теж зобразив у своїй
карикатурі. Перепало й народним обранцям, які нехтують своїм обов’язком
служити народу. Чому вони так пруться у Верховну Раду? Та тому, що депу-

татський статус – це рятувальний круг
для нечесних людей. Не оминає Різник
і проблем рідного краю.
Графіка Івана Різника чітка. Художник вміє засобами зображувального мистецтва розкрити головну ідею
твору.
Карикатура Івана Різника – це вилитий у графіку біль душі художникагромадянина.

Відкриття VIII художньої виставки «Карикатуристи України» під трохи
авантюрним і багатозначним девізом
«Ла-ла-ла», що нещодавно відбулося
у галереї «Майстерня» Центрального
будинку художника, зібрало як ніколи багато публіки — братів і сестер по
цеху, журналістів, письменників, просто небайдужих. Популяризації заходу сприяв випуск «Перця на передовій», скромно названого одним із його
творців, Олексієм Коханом, «бойовим
листком». Ці маленькі (формат А8), але
кусючі «перчики» (8 випусків 2014-15)
зайняли в експозиції виставки окремий стенд, і розглядали їх відвідувачі
не менш уважно, ніж роботи на стендах персональних.
Було з приводу чого сперечатися.
Коли літні, зі сивиною на скронях чоловіки затримуються біля одного із стендів і кажуть: «Це неоднозначно!» — як
ви гадаєте, добре це чи погано? Я потім
підійшов до цього стенда і теж замислився. Крим у вигляді ріпки, і двійко «дідусів» схопилися за «вершок» — один у
личаках і косоворотці, на другому вгадуються вишиванка й шаровари... Дотепно. Та й до малюнку як такого претензій немає. Інша річ — ідейне навантаження. Хіба те, що сталося з Кримом,
результат такої собі взятої зі сторінок
«Кайдашевої сім’ї» сусідської сварки?
Безумовно, в ракурсі Криму і навколо
нього можна і треба критикувати і на-

віть висміювати недолугість нашої української влади та еліти. Але це не означає, що художник у своєму творі повинен ставити її в один ряд із владою та
елітою ворога-агресора.
Як людина, яка побувала на більшості попередніх виставок, можу запевнити: раніше «неоднозначности» було
менше. Можливо, тому, що й учасників
із року в рік більшає, і самі вони глибше
осмислюють проблематику, якої торкаються у своїх творах.

Чи треба дивуватися, що з огляду на
згадуваний девіз значна частина експозиції «зосередилася» на певній особі? Отой ґоблін чи троль із заморського мультика, що на початку 2000-х ледь
не викликав міжнародний скандал, порівняно з деякими шедеврами «Ла-лала» здається невинною забавкою. Чого
вартий, наприклад, «Спрут» Олексія Кохана. Надати портретної схожости «фізіономії» не ведмедя, не змія, а восьминога. Інший корифей української карикатури Анатолій Василенко одну зі
своїх робіт нарік так: «По яйцях гадину!». Хто грає роль цієї гадини, здогадатися неважко. На «яйцях» красуються
написи: «ДНР» і «ЛНР». Є тут і ще один
персонаж — чоловік у вишиванці і з вилами, чимось навіть схожий на того, що
схопився за «Крим-ріпку» на малюнку
шановного колеги. Отут «неоднозначність» не відшукаєш навіть із мікроскопом. Все однозначно. Як і у багатьох
роботах цього та інших майстрів. Скажімо, особисто мені припав до душі доробок херсонця Олександра Коноваленка,
особливо його голий лобуряка, якого
чорти підводять до казана: «А, це ви! От
добре, а я вже думав, що правосеки!».
Побільшало у творах і філософії. Анатолій Кізлов, який лише вдруге бере
участь у виставці, вважає, що глибокий
загальнолюдський сенс має бути в кожному творі. Можна побачити і «обіграти»
на малюнку біблійний мотив у паперо-

«УМ»

вій стрічці, що навхрест оперізує пачку
банкнот, як це зробив Сергій Федько. А в
когось виникла паралель між розписом
на античній вазі, де зображено атлетів
під час марафону, і... сучасним сюжетом
із бойовиками, які атакують блок-пост...
(Геннадій Назаров).
У рамках виставки, як завжди, було
підбито підсумок конкурсу імени Валерія
Зелінського «Карикатура в українській
пресі» за 2014 рік. Почесні дипломи
отримали криворіжець Анатолій Гайно,
який воює зараз під Маріуполем у складі 93-ї механізованої бригади, але зміг
передати Коханові свої твори, Віктор Голуб з міста Здолбунів на Рівненщині, донеччанин Микола Капуста, Сергій Рябоконь, Олег Смаль, який уславився своєю
імпровізованою виставкою на Майдані,
спаленою і відтвореною автором, Володимир Солонько, Сергій Федько. Потім
дійшла черга до переможців цьогорічної
виставки «Ла-ла-ла». Золотий диплом
виборов Анатолій Василенко, «срібло»
отримали 84-річний Радна Сахалтуєв і
Олег Смаль, «бронзу» — Олег Гуцол, Микола Капуста і Олександр Міхнушев, почесні дипломи — Анатолій Гайно, Віктор
Голуб, Олександр Монастирський і Геннадій Назаров.
Треба сказати наостанок, що VIII
Виставка триватиме у «Майстерні» до
9 квітня, та є ідея продовжити її у військових шпиталях України

Карикатуристи України на виставці
у Будинку художників «заспівали» бойові «Ла-ла-ла»

КУСЮЧІ «ПЕРЧИКИ»

Микола ЦИВІРКО

ВСЕРЙОЗ І ЖАРТОМА

Іван Антонович Різник – різнобічно
обдарований митець. Він народився
в селі Володимирівці на Харківщині
у 1941 році. Художню освіту здобув у
Київському художньому ремісничому
училищі і Київському державному художньому інституті. Нині Іван Різник
працює художником-реставратором у
Києві, а живе в місті Ірпені на Київщині.
В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї увагу шанувальників мистецтва привертають скульптури роботи Різника. Це — моделі пам’ятників
творцю першої Конституції, гетьману Пилипу Орлику, авіаконструктору
Ігорю Сікорському і жертвам Чорнобиля. Скульптор подарував їх музею.
Пилип Орлик тримає в руках булаву –
символ влади, Конституцію України,
а перед нею шаблю. Це означає, що
Закон держави та й сама держава повинні бути захищені збройною силою.
Статуя гетьмана виготовлена давно,
але ідея твору в наш час набула особливої актуальности. Киянин Ігор Сікорський, який після захоплення влади
більшовиками емігрував в Америку, і,
можливо, завдяки цьому уникнув комуністичних репресій, тримає в руках
сконструйований ним гелікоптер. Модель пам’ятника жертвам Чорнобиля
являє собою кулю, на якій зображено
символ атома, перед яким мами трьох
рас, тримаючи на плечах дітей, виста-
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Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
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та співака Артема Кондратюка, були
замовлення від чиновників із Києва і
Харкова. Н.Вуглицька малювала й великі родинні портрети. Багато її творів зберігаються у приватних збірках
високопосадовців і політиків із Білорусі, Казахстану, Польщі, Росії і Туреччини.
Нині деякі картини Вуглицької коштують по кілька тисяч гривень, а інші
– по кілька тисяч євро. Художниці для
створення однієї картини в середньому потрібно два тижні. Художниця-студентка розповідає: «Матеріалами для
моїх картин є пастельний папір різних
розмірів, простий олівець, вугільний
олівець та туш».
Минулого року в рідному місті Наталі Вуглицької Могилеві-Подільському
на Вінниччині, 22 липня, на день народження художниці, відкрилася її перша
виставка.
Н.Вуглицька організовує благодійні акції для збору коштів на допомогу захисникам України, яких поранили на Донбасі. В Івано-Франківську,
Ірпені, Бучі було влаштовано благодійні концерти з аукціонами, на яких
продавалися картини Вуглицької. У
благодійних концертах беруть участь

Василь Бондарчук, гурт «Мері» та
інші. Для порятунку пораненого українського бійця Павла Гаврилюка потрібно було придбати дихальний апарат, який коштував сорок тисяч гривень. Не вистачало десяти тисяч. На
благодійному концерті було зібрано
тринадцять тисяч.
В Інтернеті серед картин
Н.Вуглицької можна побачити подячну грамоту, якою художницю відзначив сотник І.Кравець: «Висловлюємо
Вам щиру подяку за активну участь
у волонтерстві та допомозі третійй
сотні імени Степана Бандери під час
боротьби з московськими окупантами. Нехай ваша громадська позиція
буде непохитною. Віримо, що тільки
з такими активними та небайдужими
людьми, як Ви, ми зможемо досягнути
остаточної перемоги. Слава Україні».
Портрети Наталя Вуглицька вимальовує настільки реалістично, що здається ніби це чорно-біла світлина. Художниця вважає, що лише цими кольорами можна найкраще передати
суть людини чи явища. Критики називають стиль юної мисткині гіперреалізмом. Художниця вміє однією невеликою деталлю визначити суть малюнка. Наприклад, «Молитва воїна»:
голова в касці, а в руці хрестик. Дуже
реалістичні портрети Януковича і Путіна. Але уважно придивіться до їхніх
очей. У першого в очах – долари, у іншого – карта України. Художниця надає великого значення зображенню
саме очей.
Іноді Вуглицька вдається до фантастичних образів. Наприклад, картина «Каяття»: дівчина затулила обличчя
долонями, але крізь прозорі пальці видно її очі і обличчя.
На презентації в Центральному будинку культури пролунали спів оперного актора української і світової сцени Ярослава Родіоненка та віртуозна
гра на скрипці Юлії Омельчук. Олеся
Василець виконала східний танок.
Спонсором презентації виступила будівельна фірма «Орлан інвестгруп».
Наталя Вуглицька стверджує: «У такий складний час для України ми не
можемо залишатися осторонь. Тож якщо ти не з рушницею – тоді з гітарою».
З таким гаслом творча українська
молодь організовує допомогу героям,
які зі зброєю в руках захищають Незалежність Батьківщини.

У день народження Івана Мазепи у Полтаві відбувся мітинг та
молебень біля пам’ятника загиблим козакам. На заході полтавці
виступили за доведення ініціативи встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі до позитивного
завершення.
Зокрема, була оприлюднена
“Заява Ради Майдану щодо встановлення пам’ятника великому
Гетьману України Івану Мазепі у
Полтаві”. Цим документом члени
Ради звернулися до Голови Полтавської ОДА Валерія Головка та
Голови Полтавської обласної ради Петра Ворони з проханням
“Застосувати всі законні засоби
впливу до міського голови Полтави на депутатів міської ради, щоб
вони виконали Указ Президента

України і відвели землю на Соборному майдані під пам’ятник”.
Нагадаємо, на хвилі революції гідности Полтавська міська рада проголосувала за погодження
місця під пам’ятник Мазепі. Проте міський голова Полтави Олександр Мамай рішення сесії не
підписав.
До речі, загальний кошторис виготовлення пам’ятника
за угодами складав 1 млн.
700 тис. грн. На сьогодні існує борг перед виробником
– К и ї вс ьк и м х уд ож нь о- ви робничим комбінатом “Художник” у сумі 271 тис. грн
та борг перед скульптором –
100 тис. грн.
«Новини Полтавщини»
світлина maidanua.org

ПАМ’ЯТНИКА МАЗЕПІ У ПОЛТАВІ

ІНІЦІЮЄ ВСТАНОВЛЕННЯ

ГРОМАДСЬКІСТЬ ВКОТРЕ

Ч АС Н АС ТА В !

У Центральному будинку культури
міста Ірпеня на Київщині переважала
молодь. Тут відбулася презентація виставки картин Наталі Вуглицької. Наталя згадує, що малювати любила з
дитинства, але спеціальної художньої
освіти не отримала. Коли замислилася
про вибір фаху, то від здобуття художнього відразу відмовилася. Думала,
що художники — бідні люди. Наталя
вступила на юридичний факультет Національного університету Державної
податкової служби України.
Два роки тому подруга жартома попрохала Наталю намалювати її портрет. Дівчина терпляче позувала три
години, а коли побачила готовий портрет, то дуже здивувалася і зробила
висновок: «Ти повинна стати художником!»
Згодом Наталя Вуглицька почала викладати фото своїх робіт у соціальних мережах, і незабаром посипалися замовлення. Перші картини продавала по 15 гривень. Замовлень було так багато, що протягом
тижня доводилося малювати близько 10 портретів. Молода художниця,
зокрема, малювала портрети телеведучої каналу «1+1» Соломії Вітвіцької

ЯКЩО ТИ НЕ З РУШНИЦЕЮ

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, на світлинах автора: Наталя Вуглицька та її картини

Н О В І ТА Л А Н Т И У К РА Ї Н И

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Напередодні світлого свята Великодня, у Вербну неділю, 5 квітня 2015 року,
в приміщенні Конгресу Українських Націоналістів і Центру підготовки та реабілітації українських воїнів ім. Слави Стецько в м. Києві, відбувся благодійно-мистецький марафон «Великодній кошик для
воїнів».
Урочисте відкриття розпочалося піснею у виконанні Руслани Лоцман «Свіча»,
що стала справжнім молебнем за воїнів,
які зараз боронять незалежність та соборність нашої держави на Сході.
Директор мистецького об’єднання
«Народна філармонія», ведуча, співачка і головна натхненниця заходу Руслана Лоцман зазначила: «У концерті, який
триває вісім годин поспіль, беруть участь
митці Народної Філармонії. Ми їздили рік
по військових частинах, госпіталях, навчальних центрах для військових і дали
200 концертів на передовій. Сьогодні ми

робимо чергову акцію, яка відбувається не вперше, проте сьогодні – у формі
8-ми годинного марафону».
Голова Конгресу Українських Націоналістів та Всеукраїнського благодійного фонду «Соборність» Степан Брацюнь
під час вітального слова від організаторів
подякував всім, хто підтримав цю важливу і потрібну ініціативу та прийшов на
марафон, щоб долучитися до зібрання
Великодніх подарунків для українських
вояків, і зазначив: «Нещодавно їздив на
передову, щоб завезти військовим необхідні речі. Під час проведених зустрічей я
переконався, яких ми маємо відважних,
витривалих, сильних і мужніх молодих
воїнів, що готові віддати життя, аби Україна завжди була незалежною, територіально цілістною і соборною державою.
Окрім матеріальної допомоги, їм також
потрібна наша присутність,моральна
підтримка, спілкування. Коли ми да-

ДЛЯ ПЕРЕДОВОЇ

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

Прес-служба КУН

ки Київського Палацу дітей та юнацтва,
юні журналісти, громадські діячі, політики, волонтери, народні майстри, представники духовенства – всіх у Вербну неділю об’єднала одна мета – допомога
українським воїнам. Концерт транслювався в прямому ефірі на Національному Українському радіо та в гучномовець
на полощу Слави, тому підходили і жителі Києва, і гості міста, що також долучалися до благодійного аукціону, на якому
відбувся розпродаж виробів народного
мистецтва та дитячих робіт. Наймолодші
учасники марафону разом з народними
майстрами виготовляли ляльки-мотанки, малювали картини та розписували
писанки, які потім виставляли на продаж, аби також долучитись до збору коштів для своїх захисників.
Усе це принесло свої плоди: зібрано
12 448 грн, а також близько 200 кг необхідних речей та продуктів (сало, картопля, крупи, олія, солодощі, Паски, яйця
та ін.), що протягом Світлого тижня буде
доставлено на передову.
Завершився захід виконанням державного Славеня і молитвою за мир, яку
провів отець Дмитро з Боярки, який не
раз побував на передовій разом з Народною філармонією.
Наголошуємо, що наш Великодній кошик продовжує наповнюватися, залишити подарунки для військових можна за
адресою: вул. Дніпровський узвіз, 1,(поблизу Київського Палацу дітей та юнацтва), національно-патріотичний центр
Конгресу Українських Націоналістів.
Христос Воскрес! Воскресне Україна!

руємо українським військовим слово,
пісню – то підбадьорюємо їх, що дуже
важливо для підтримки бойового духу».
У концерній программі взяли участь
відомі митці, серед яких народні артисти України Р.Недашківська, О.Гурець,
Г.Аббасов, О.Харченко, Заслужені діячі мистецтв України – В.Гонський,
І.Кириліна, Т.Компаніченко, Л.Горова,
О.Марцинківський, лауреати Міжнародних конкурсів – Р.Лоцман, Т.Школьна,
гурти «Горлиця», «Тарута», ЗДТ «Ладоньки», Козацький народний хор «Дзвінкова
криниця» з м. Фастова, Ігор Роман з Горлівки (гурт Фата Моргана), молода талановита співачка Марина Тимофійчук,
а також композитори, співаки-барди та
інші.
«Сьогодні – християнське свято входу
Ісуса Христа в Ієрусалим, що символізує
світло і правду. Наша боротьба і є тим
світлом, адже ми зараз стоїмо за свою
землю, за свою правду. І наші військові
боронять нашу святу землю від споконвічного північного ворога. Спільно з вами ми проводимо цю великодню акцію як
черговий етап Народної філармонії, яка
провела вже 200 концертів на передовій.
Це все робиться для того, щоб підтримати наших бійців і морально, і матеріально. Адже тільки разом ми переможемо,
хоч за правду і знищують, та ми як нація
стаємо сильнішими», – сказав Ігор Рудник, керівник Центру підготовки та реабілітації українських військових ім. Слави Стецько.
У благодійній культурно-просвітницькій акції взяли участь також представни-
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Пр. Повітрофлотський, 33/2,

вул. Спаська, 5, (044) 351-13-38

вул. Лисенка, 3, (044) 235-88-50

«КНИГАРНЯ Є»,

(044) 234-01-23, 234-51-42

вул. Богдана Хмельницького, 42,

«АКАДЕМКНИГА»,

КИЇВ
«НАУКОВА ДУМКА», вул. Грушевського, 4

В данной книге впервые рассматриваются
вопросы эволюции жизни и сознания во Вселенной. Автор основывался на древнем учении о
Древе Жизни еврейской каббалы и индийского
Учения Махатм с позиций современной физики,
применяя научные законы и принципы теории
иерархических динамических
колебательных
систем. Эта теория настолько универсальна, что
позволяет автору анализировать широчайший круг проблем, начиная с общей эволюции Вселенной, переходя на частные вопросы Солнечной системы,
планеты Земля, эволюции жизни и сознания Человечества, вплоть до философских проблем в современном социуме. Поэтому автор целиком науку и метод применения теории иерархических динамических колебательных систем
в масштабах Вселенной обобщает, как особый раздел физики — теофизику.

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОФИЗИКУ
2014. — 240 с.; іл.

Кисель Г. .Д.

У книзі, писати яку автор почав у 1981 році, здійснено спробу висвітлити явище, яке нині визначається як сталінізм. Це явище є невід’ємною складовою
частиною комуністичної ідеології, але, незважаючи
на досить велику кількість публікацій на цю тему, все
ще є слабко концептульно дослідженою проблемою.
На основі численних джерел, значному документальному та статистичному матеріалі здійснено спробу в
єдиному концептуальному руслі — теоретичних положень комуністичної ідеології — дослідити періоди
становлення і розвитку тоталітарної системи комуністичної влади, її практику
та наслідки панування як в СРСР, так і в країнах колишньої так званої народної
демократії. Розмах і глибина подій 1980 року, пов’язані з виникненням у Польщі Незалежного профспілкового об’єднання «Солідарність», сприяли розумінню потреби розкриття практики і наслідків панування комуністичної ідеології.
Матеріали книги у своїй основі залишилися незмінними в тому вигляді, у якому
вони формувалися у єдине ціле в період комуністичної диктатури. Перша частина висвітлює період становлення і розвиток сталінізму від смерти В.Леніна до
1953 року — року смерти І.Сталіна. Друга — від 1953 року до 1983 року — найближчого періоду після придушення профспілкового об’єднання «Солідарність»
та введення військового стану у Польщі. Для наукових працівників, викладачів,
студентів усіх, хто цікавиться новітньою історією.

СТАЛИНИЗМ: ПРАКТИКА И ПОСЛЕДСТВИЯ
2014.. — 528 с.; іл.

Роман Матузко.

Долі людей і таїна природного
біосу, право на вибір і тягар відповідальности, благоговіння перед
життям і руйнівний наступ технократичної цивілізації — у цих координатах розгорається оповідний
плин роману знаного українознавця і натурфілософа Валерія Сніжка.

2014. — 200 с.

НОСТАЛЬГІЯ: МЕТЕЛИК: роман.

Сніжко ВАЛЕРІЙ

ЗАМОВЛЕННЯ ЗА ТЕЛ.: 288O81O59

ВІННИЦЯ
«КНИГАРНЯ Є», вул. Соборна, 89,
(0432) 52-93-41
ТЕРНОПІЛЬ
«КНИГАРНЯ Є», вул. Валова, 7-9,
(0352) 25-44-59
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
«КНИГАРНЯ Є», вул. Ковельська, 6,
«НАШ ФОРМАТ», вул. Братів Рогатинців, 24
(03342) 2-19-57
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
«КНИГАРНЯ Є», вул. Незалежності, 31,
(0342) 72-29-04

(044) 275-67-42
ХАРКІВ
«КНИГАРНЯ Є», вул. Сумська, 3,
(057) 731-59-49
ЛЬВІВ
«КНИГАРНЯ Є», просп. Свободи, 7,
(032) 235-73-68

Монографія висвітлює життєвий і творчий шлях одного з найвидатніших майстрів образотворчого мистецтва українського зарубіжжя — Якова Яковича Гніздовського
(1915—1985), більша частина свідомого життя якого пройшла у США.
Портрет, пейзаж, натюрморт, ікона, екслібрис, книжкова ілюстрація,
прикладна графіка — ось жанри, які
збагатив своєю творчістю Гніздовський.

2003. — 224 с.; іл.— Укр., рос.
мовами.

ЯКІВ ГНІЗДОВСЬКИЙ.
ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ

Дмитро СТЕПОВИК

У Видавництві імени Олени Теліги вийшло
тритомне видання творів відомого українського письменника Григорія Кримчука.
У І томі «Зустрічі в ойкумені. Птахи. Звірі. Люди» розповідається про спілкування людини з
природою — тваринами і птахами, про бережливе ставлення до природних багатств рідного краю.
У ІІ томі «Дивовижні пригоди тварин» автор
намагається ввести читача у незвіданий належно світ тварин, їхніх стосунків, відтворити уявні думки тварин, розповісти про стосунки людини і тварини.
З ІІІ тому «Надзвичайні ситуації» ми дізнаємося про надзвичайні ситуації, у які потрапляє людина. Більшість із них ми створили власноруч.
У всіх томах читача приваблять гострі сюжети, цікаві спостереження, теплий гумор, ліричність розповіді.

Наведено всі відомі на цей
час поетичні і прозові твори
талановитої української поетеси та активної громадської діячки Олени Теліги, а також збірка
фотографій.
Для тих, хто захоплюється
творчістю Олени Теліги.

ДУША НА СТОРОЖІ.
ТВОРИ
2012. — 192 с.

Теліга Олена

ВИДАВНИЦТВО ІМЕНИ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ
ПРОПОНУЄ ВАМ ТАКІ КНИЖКИ

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

А ТАКОЖ У КНИГАРНЯХ:

N O TA B E N E !
УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

ЯРОШ
ПРИЗНАЧЕНИЙ

ПОДІЯ ТИЖНЯ
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ДРУГИЙ ДЕНЬ
Маріє, Найлюбіша Мати, джерело
благодати, я віддаю Тобі нині своє серце, визнаючи, що я є грішником, який
потребує Твоєї допомоги. Багато разів
ласки, які Ти дарувала мені, я втрачав
через гріхи егоїзму, пихи, помсти, брак
щедрости й покори.
Сьогодні я віддаю Тобі, Маріє,
нерозв’язані «вузли», щоб Ти випросила
у Свого Сина Ісуса ласку дарувати мені
чисте, покірне і довірливе серце. Я буду
жити сьогодні, практикуючи ці чесноти і
жертвуючи Тобі це, як знак моєї любови
до Тебе. Я доручаю цей мій «вузол» (назвати його...) в Твої руки, тому що він мені заважає побачити Божої слави.
Маріє, що розв’язуєш «вузли», молися за мене.
Марія жертвувала Богові кожну мить
Свого життя.
ТРЕТІЙ ДЕНЬ
Мати заступниця, Царице неба, в чиїх
руках знаходяться багатства Царя, зверни на мене Свої милостиві очі. Я доручаю Твоїм святим рукам цей «вузол»
мого життя (назвати його...) і всяке бажання помсти й обурення, які він у мені
викликав. Я прошу Тебе про прощення,
Боже-Отче, за мої гріхи. Допоможи мені
пробачити кожну людину, яка свідомо чи
несвідомо спричиналася до цього «вузла». Даруй мені також ласку пробачити
самому собі за виникнення цього «вузла». Лише так Ти зможеш розв’язати його. Перед Тобою, найдорожча Мати, та
в ім’я Твого Сина Ісуса, мого Спасителя, який перетерпів багато образ, отримавши прощення сам, зараз і назавжди
пробачаю цим особам і собі самому .
Дякую Тобі, Маріє, що розв’язуєш «вузли», за те, що сьогодні Ти розв’язала цей
«вузол» бажання помсти в моєму серці
та «вузол», який я тобі віддаю зараз (назвіть його). Амінь
«Маріє, що розв’язуєш «вузли», молись за мене.

Зверніться до Марії ті, хто потребує
ласк.
5. МОЛИТВА ДО БОГОРОДИЦІ, що
роз’язує «вузли». (Завершальна молитва на кожний день дев’ятниці)
Діво Маріє, Мати справедливої любови, Мати, яка ніколи не відмовляється прийти на допомогу дитині в потреби,
Мати, чиї руки ніколи не перестають служити своїм любим дітям, бо Тобою керує
божественна любов і безмежне милосердя, яке живе в Твоєму серці, поглянь
своїми милостивими очима на мене, і
побачиш зв’язані «вузли» мого життя.
Ти дуже добре знаєш міру мого відчаю, знаєш мій біль і те, як я зв’язаний
цими «вузлами».
Маріє, Мати, якій Бог довірив
нерозв’язані «вузли» в житті своїх дітей,
я довіряю в Твої руки стрічку мого життя.
Ніхто, навіть сам диявол, не зможе
забрати її з-під Твоєї дорогоцінної опіки. Жоден «вузол» не може залишитися
нерозв’язаним у Твоїх руках.
Могутня Мати, Твоєю благодаттю і
Твоєю заступницькою силою разом зі
Твоїм Сином і моїм Визволителем Ісусом
візьми сьогодні в свої руки цей «вузол…»
(назвати) Я благаю Тебе розв’язати його
на славу Бога раз і назавжди, Ти – моя
надія.
О Богородице, Ти єдина втіха, яку Бог
дає мені, укріплення моєї слабкої сили,
збагачення моїх злиднів, разом із Христом Ти свобода від моїх кайданів. Вислухай моє прохання.
Бережи мене, веди мене, захищай
мене, о безпечне пристановище!
Маріє, яка розв’язує «вузли», молись
за мене.
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З 25 березня проходив марафон
«Не вбивайте ATR». Єдиний у світі
кримськотатарський телеканал ATR
опівночі 1 квітня припинив мовлення
через відмову в реєстрації в «Роскомнадзорі». Сигнал на супутнику
зник. Крім самого каналу припинили мовлення канал Lale і радіостанції
«Лідер» і Meydan, які входять в однойменний холдинг, повідомляє Дождь.
Генеральний директор каналу Ельзара Іслямова розповідала, що ліцензію на мовлення російського зразка каналу відмовилися видати після
неодноразового надання необхідних
документів. У свою чергу засновник
медіа-холдингу ATR Ленур Іслямов
заявляв, що на керівництво чиниться тиск із закликами продати телеканал. «Ти або продаси, або ми заберемо силою. Ми забрали те, забрали це, заберемо і це — ти що думаєш, хтось прийде тебе захищати,
чи що?» — заявляв Іслямов. Нагадаємо, на Майдані закликали відстояти єдиний у світі кримськотатарський
канал.
«ТСН»

ПРИПИНИВ МОВЛЕННЯ
ЧЕРЕЗ ОКУПАНТІВ

ТЕЛЕКАНАЛ ATR

ЄДИНИЙ У СВІТІ

КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ

Начальник Генерального Штабу Віктор Муженко і лідер Добровольчого
українського корпусу домовилися про
призначення Дмитра Яроша радником
Головнокомандувача ЗСУ. Також визначено формат взаємодії ДУК зі Збройними силами України.
Про це Муженко і Ярош домовилися під час зустрічі в Генеральному штабі
ЗСУ, повідомляє «Український кризовий
медіа-центр».
«Бійці ДУК у багатьох боях гідно проявили свою високу мотивованість та бойовий дух. Їхній досвід та знання працюватимуть на розвиток усіх Збройних
Сил. Ми розуміємо потреби змін та підвищення ефективности на всіх ланках
роботи армії. Ми також розглядаємо різні моделі розвитку резервних підрозділів Збройних Сил. Ми розроблятимемо
проекти змін та втілюватимемо їх в життя попри зовнішню агресію та внутрішній опір тих, хто реформ не хоче», – заявив Муженко.
Дмитро Ярош підкреслив, що єдність
є ключовою умовою подальшої успішної
боротьби і висловив готовність вибудовувати взаємодію та інтеграцію добровольчих батальйонів зі Збройними силами.
Укрінформ

ПРЕДСТАВНИКИ «УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА» (КИЇВ) У КРАЇНАХ ЗАХІДНОГО ПОСЕЛЕННЯ

1. Акт жалю. Попросити пробачення
за свої гріхи і обов’язково бажати більше не чинити їх:
О мій Боже, я щиро жалію, що образив тебе. Я ненавиджу свої гріхи, бо я
боюся втратити Небо і боюся терпінь пекла. Але понад усе боюся образити Тебе,
мого Бога, який є всяким добром і заслуговуєш на мою любов. Я твердо постановляю з допомогою Твоєї ласки визнати всі свої гріхи, покаятись і змінити
своє життя. Амінь.
2. Помолитися перші три десятки
Вервиці. («Отче Наш» (1 раз) і «Богородице Діво»(10 раз х3)
3. Розважання дня (починаючи з першого дня, аж до дев’ятого).
4. Помолитися останні два десятка
Вервиці.
5. Закінчити Молитвою до Богородиці, яка роз’язує «вузли».
ПЕРШИЙ ДЕНЬ
Найдорожча Свята Матір, мною кохана, Найсвятіша Маріє, Ти, що розв’язуєш
«вузли», які пригноблюють Твоїх дітей,
простягни Свої милосердні руки до мене. Я доручаю Тобі сьогодні цей «вузол»
… (назвати його, цю проблему) і всі негативні наслідки, які він спричиняє в моєму житті. Віддаю тобі цей «вузол», який
мене турбує, робить мене нещасливим і
заважає мені з’єднатися з Тобою і з Твоїм Сином Ісусом, моїм Спасителем. Я
прибігаю до Тебе, Маріє, що розв’язуєш
«вузли», тому що довіряю Тобі і знаю, що
Ти ніколи не погордуєш грішною Твоєю
дитиною, яка благала у Тебе допомоги. Я вірю, що Ти можеш розв’язати цей
«вузол», бо Ісус дарує Тобі все. Я вірю,
що Ти можеш розв’язати ці «вузли», тому
що Ти моя Матір. Я вірю, що Ти це зробиш, бо любиш мене вічною любов’ю.
Дякую Тобі, дорога Мати.
«Маріє, що розв’язуєш «вузли», молись за мене.
Той, хто шукає благодати, знаходить
її в руках Марії.

ЗРОБІТЬ ЗНАК ХРЕСТА

Про які «вузли» йде мова? Це усі ті проблеми, з якими ми дуже
часто живемо роками і не знаємо, як вирішити їх: «вузли» сімейних суперечок, нерозуміння між батьками і дітьми, брак поваги; насилля; «вузли» прикрости в подружжі, брак миру і радости в родині;
миру в країні; «вузли» неспокою; «вузли» розпачу подружньої пари,
яка розлучається; «вузли» роз’єднання сім’ї; біль за дитину-наркомана, за хвору дитину, за дитину, яка пішла з дому або відвернулась
від Бога; «вузли» алкоголізму та інших наших вад або вад людей, яких
ми любимо; «вузли» причиненого болю іншим людям; «вузли» образ,
які нас болісно турбують; «вузли» почуття вини, аборту, невиліковних
хвороб, депресії, безробіття, страху, самотности... «Вузли» недовіри, пихи, усіх наших гріхів.
Діва Марія хоче, щоб усе це скінчилося. Сьогодні Вона іде нам назустріч, щоб ми могли віддати Їй усі ці «вузли» і Вона розв’яже їх. Треба вірити у це!!! І з цього моменту все може змінитися.

ЩО РОЗВ’ЯЗУЄ «ВУЗЛИ»

ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДО БОГОРОДИЦІ, РАДНИКОМ

Галина ХИМОЧКА

СПІЛЬНА МОЛИТВА
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