MÜNCHEN • B 20409

CHRISTLICHE STIMME • CHRISTIAN VOICE • LA VOIX CHRETIENNE

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКОВНА ГАЗЕТА • UKRAINISCHE KIRCHENZEITUNG
РІК ВИДАННЯ • JAHRGANG 65

ВЕРЕСЕНЬ • SEPTEMBER 2013 • Nr.18 (2878)

ЦІНА • PREIS • 1,50 EURO

ТИ ПІД ПОКРОВОМ?
КУЛЬТ МАРІЇ
Марійський культ прийшов на
українську землю з офіційним
прийняттям Христової віри у
988 р. Про це свідчить хоча б
перша церква, Десятинна, побудована князем Володимиром на
честь Пресвятої Богородиці. Київська Русь була першою християнською державою у світі, яку
в 1037 р. князь Ярослав Мудрий
віддав під покров Матері Божої.
У 1051 р. про цю подію писав митрополит Іларіон у знаменитому
«Слові про Закон і Благодать»:
«Поручив людей Твоїх і святий город Всеславній, Всескорій на поміч християнам – Пресвятій Богородиці, для якої і церкву збудував
на Великих Воротах…» Від тоді
Київ став «другим городом Марії»
по Візантії, яка була «першим городом Марії».
В почитанні Пречистої Діви Марії український народ завжди відрізнявся від інших народів. Про це
влучно зауважує Микола Чубатий:
«Коли в других народів Пречиста
Діва виступає як Цариця, Пані, то в
українців вона є передовсім люблячою Матір’ю – не тільки свого сина,
а всього людського роду». Про велике
почитання Богородиці в Україні свідчать чудові молитви, пісні, молебні,
акафісти, гімни, канти, апокрифи,
різні поетичні твори, як також факт,
що найбільше церков на українських
землях, від найдавніших часів, були
посвячені Покрову Пресвятої Богородиці. Та однак, чи не найвище місце
посідали Богородичні ікони.

ВИШГОРОДСЬКА ТА БЕЛЗЬКА
БОЖА МАТІР

Покрова, XVII cт., Чернігівський Художній Музей

ПАПА ФРАНЦИСК
ПРОДОВЖУЄ ДИВУВАТИ СВІТ
Понтифікат Франциска проходить під знаком сильного
христоцентризму, турботи
про відкинених суспільством
осіб, а також динамічних
змін в житті Ватикану і усієї
Церкви. Це Папа із дуже чітким баченням свого служіння. Вибір 76-річного кардинала з Аргентини Хорхе
Маріо Берґольйо увечері 13
C-на: Gregorio Borgia, AP березня 2013 р. був великим
здивуванням, але і підтвердженням, що Папою став не один із фаворитів.
Цього разу здивування було ще більше, оскільки митрополит БуеносАйреса, скромний єзуїт, був фаворитом на попередньому конклаві в 2005
році, після смерти Івана Павла ІІ. Його участь у березневому конклаві була
майже непомітною. Відзначити можна було лише те, що коли в Сикстинській
каплиці кардинал Берґольйо зі всіма кардиналами-електорами складав присягу, її текст він виголосив тремтячим і слабким голосом.
Продовження на 2 стор.

Перші ікони, а зокрема ікони Богоматері, потрапили до християнізованої Київської Русі-України за князя
Володимира Великого. Привезено їх
просто з Візантії, або з Корсуня – Херсонеса Кримського. Найпоширенішим
сюжетом ікон Матері Божої були різні за внутрішнім духовним змістом
і композицією зображення Діви Марії
з Її Сином Ісусом. Найулюбленішими
Богородичними іконами в часах Київської Русі були Мати Божа Елеуса, Одигітрія, Оранта, а пізніше Покрова. Та,
надзвичайно багато найдостойніших
образів Україна "дала" своїм сусідам:
Росії, Польщі, Литві, Білорусі та іншим,
в яких вони стали святинями. Однією
з найстарших і особливо цінних є Вишгородська чудотворна ікона привезена
з Константинополя, але вже в 1155 р.
викрадена і вивезена князем Андрієм
Боголюбським до російського міста
Володимира-на-Клязьмі, де ікона стала
«Владімірською».
Подібно сталося з іншою, найдавнішою з Богородичних образів – Белзькою чудотворною іконою Богородиці,
яку, можливо, змалював сам апостол
і євангелист Лука. «Свого часу образ
гарячо почитаний українським народом, в многих копіях розповсюджений. Це власність Предислави, княжни
Полоцької, дочки Юрія, нащадка князя Володимира Великого, яка заложила дівочий монастир в Сільци. Туди,
на просьбу Предислави, спроваджено ікону намальовану св. Лукою ще
за життя Богородиці з Ефезу до Царгороду, а так на Русь, до Полоцька.
Продовження на 2 стор.

ГЛАВА УГКЦ У БІЛОМУ БОРІ

Білобірська ікона Богородиці
«Мати Скитальців»,
поруч отець диякон Богдан П’ятночко.
С-на: Т. Маєвскі

«Сьогодні ми святкуємо 55-ту річницю прощ наших вірних до Білого Бору. Бо саме вони – наші брати
і сестри, ваші батьки і прадіди, змушені були покинути все на рідних
землях (на Закерзонні – Ред.), могили своїх батьків, свої храми, щоб насильно бути переселеними в край,
якого вони не знали. Проте вони
були впевнені, що з ними і тут буде
їхній Бог», – сказав Блаженніший
Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ,
15 вересня під час проповіді на Архиєрейській Божественній Літургії
в храмі Різдва Пресвятої Богородиці
в Білому Борі (Польща).

Білий Бір – це місто на півночі Польщі. До цього знищеного після ІІ світової війни населеного пункту 1947 року
в рамках акції «Вісла» було депортовано поляками багато українців. Сьогодні
Білий Бір є одним з найбільших осередків українства в Польщі. Тут знаходиться і паломницька святиня УГКЦ з іконою Богородиці «Мати скитальців».
Продовження на 3 стор.
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ТИ ПІД ПОКРОВОМ?
Продовження.
Початок на 1 стор.
Там, дорого оздоблений образ
знаходився у монастирській
церкві до 1270 р., бо після нападу татар він дістався в опіку князя Льва, сина руського
Данила», та зберігався в місті
Белзі в Галичині. У 1382 р. її
вивіз польський князь Володислав Опільський до міста
Ченстохови в монастир Павлинів на Ясній Горі, найменувавши її «Святою королевою
Польщі», або «Матір’ю Божою
Ченстоховською».

МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН
Найдавнішою працею, що
дійшла до нас у письмовому
вигляді від часів Київської
Русі-України, є «Слово про закон і благодать» митрополита
Іларіона. Він був наближеною
до князя Ярослава Мудрого
людиною, пресвітером княжої церкви у Берестові, яко-

го в 1051 р. обрано першим
Київським Митрополитом
руського походження. «Слово
про закон і благодать» написане й виголошене ним з нагоди закінчення будівництва
собору св. Софії у Києві.
Важливим для Іларіона є
богообраність народів. За
Старим Заповітом, таким народом є лише іудеї. Іларіон зауважує, що з осягненням людьми істини, після спокутування
Христом первородного гріха,
всі народи, які прийняли християнство, стають рівними перед Богом. Ті ж, хто залишився
в межах закону і не піднявся
до осягнення істини, втрачають свою богообраність. Навіть язичники, сприйнявши
вчення Христа, кращі за тих
іудеїв, які не можуть осягнути
істину. Теза про рівність християнських народів, незалежно
від часу прийняття ними істинної віри, слугує Іларіону для

ПАПА ФРАНЦИСК
ПРОДОВЖУЄ ДИВУВАТИ СВІТ
Продовження.
Початок на 1 стор.
Програму понтифікату він
представив вже через кілька
днів, під час зустрічі із журналістами. «Як би я хотів,
щоб Церква була бідною,
для бідних», – сказав тоді він.
Вже тоді – як визнають ватиканісти – новий Папа «штурмом
взяв» засоби масової інформації усього світу, які з того часу
відслідковують кожний його
вражаючий жест, оригінальну
поведінку, нетрадиційні рішення, чергові докази скромного життя – такого, яким
жив в Буенос-Айресі.
Дізнавшись про те, що в
Аргентині йому встановили
пам’ятник, Франциск попросив, щоб його негайно усунули. Папа намагається з усіх
сил вести такий стиль життя,
як раніше. Часто особисто
відписує на листи вірних, відповідає на їх запитання. Він
дуже безпосередній. «Задзвоніть до мене колись», – сказав

Папа одному з послів під час
аудієнції.
Джованні Марія Віан, директор «L’Osservatore Romano»: «Одним із секретів цього Папи
є автентичність, поєднання
ігнатіанської духовності і
щоденної містичної медитації Святого Письма. Його
спосіб голошення Євангелія
має негайний результат і доходить до всіх. Він винятково
атракційний, бо Папа у своїх
проповідях і промовах постійно покликається на образи і приклади, зачерпнуті
просто з життя… Франциска
охоче слухає молодь, бо він
достовірний і автентичний.
Він сам обтерся об труди
життя, а як єпископ, а потім
коадьютор і Архиєпископ такої гігантської єпархії, якою
є Буенос-Айрес, ідентифікувався не так з центром, а з
периферією і нуждою. Був у
стані стати з нею віч на віч,
доторкнутися, а не лише говорити про неї».

доведення рівності Русі з Візантією. Посиленню цієї тези
слугує і проведення паралелі
між імператором Констянтином і великим київським князем Володимиром: якщо перший зробив християнство
офіційною релігією у Римській
Імперії, то другий увів християнство на Русі.

ДОВІР’Я ДО МАРІЇ
В цьому прекрасному творі
читаємо про велике довір’я,
яке мали наші князі, зокрема
Ярослав Мудрий, до Пречистої Діви Марії. Князь Ярослав
Мудрий оточує місто Київ
оборонним муром, укріплює
його, як на тодішні часи, дуже добре, мурує три брами
в укріпленнях міста і не бачить сильнішої запоруки від
нападів ворога, як Покров
Пречистої Діви Марії, бо на
воротах найбільше виставлених на небезпеку, ставить
церкву в честь Благовіщення Пречистої Діви Марії. Цю
церкву князь Ярослав Мудрий

Директор «L’Osservatore
Romano» не вагається ствердити, що «саме на такий голос і поставу чекала Церква
і світ». На закиди щодо занадто простого проповідування
Папи пан Віан відповів: «Зовсім навпаки, це абсурдний
закид! Папа також може вийти на вершини, власне туди
привести слухачів. Його стиль
базується на великій ігнатіанській лекції голошення Слова.
А його поставою, в свою чергу, є глибока медитація Святого Письма. Папа Франциск
кожного ранку встає завчасу,
при сході сонця, і доки відправить Літургію, багато часу
проводить зі Словом, з творами святих і Отців Церкви. Розважає. Власне від св. Ігнатія
походить цей стиль покликатись на сучасність, прості образи, на які покликався сам
Ісус. Ціла християнська, але і
єврейська традиція Письма,
без прибігання і опирання на
прості образки з реальності, із щоденного життя, була
би порожня. Франциск презентує рідкий на сьогодні
в Церкві, на жаль, стиль голошення Євангелії».

прекрасно украшує, а дах покриває золотою бляхою. Звідти й назва "Золоті Ворота".
Представмо собі цю історичну хвилину, коли великий князь Ярослав Мудрий,
в окруженні княжої родини,
бояр і інших державних достойників, падає на коліна
перед іконою Пречистої Діви
Марії і в своїй молитві посвяти, голосно вимовляє: хай Архангельське поздоровлення
Пречистої Діви стане кличем
матері українських городів.
Як колись Архангел Гавриїл
поздоровив Пречисту Діву
Марію, кажучи: "Радуйся обрадованная, Господь з Тобою", так сьогодні відзиваюся до тебе столичний городе:
"Радуйся благовірний городе,
Господь з Тобою", бо це сьогодні по всі часи передаю тебе
і весь мій нарід всеславній
і скорій на поміч християнам,
Пресвятій Богородиці.
Діялося це дуже давно, бо
ще в 1037 році. Подумаймо,
скільки ласк впродовж цих

Ватиканісти наголошують,
що лише вони встигають
освоїти чергову новинку
чи сенсацію цього понтифікату, як Папа дивує їх
наступною.
У Ватикані вже не оголошують – як це було певний період після конклаву – що «принаймні наразі» новий Папа
буде проживати в ватиканському готелі, Домі Св. Марти.

довгих століть, випросила нам
наша Небесна Ненька. Скільки кар відвернула, скільки перемог перехилила в нашу сторону. І сьогодні Пречиста Діва
Марія пам’ятає про нас та у стіп
Божого Трону просить милости для нас… Всіх нас, українців, Церква завзиває з повною
надією і глибоким довір’ям у її
поміч, предкладати їй всі наші
просьби і благання. А Вона,
жезлом своєї могутности накаже замовчати ворогам нашого народу, обітре сльози…
Вона напевно вислухає нас, бо
як каже св. Вернард: "Ніхто, ніколи того не чував, щоб Вона
не вислухала того, що у Неї
помочі благає". Вона вислухає
і нас, і сповнить наші задушевні мрії і бажання. Амінь.

Для «ХГ» підготував
Роман Амбріс. Використано
матеріали з сайту Бучацької
Єпархії УГКЦ, фрагмент
роботи Шляхтуна П.П.,
«Політологія» та деякі думки
з проповіді отця Николая
Вояковського

Тепер вже відомо, що він взагалі не планує переселятись
до папських апартаментів
у Апостольському Палаці.
Стосовно цього питання Папа
пояснив нещодавно, що Апостольський Палац, це не
розкіш. «Апартаменти там
старинні, виготовлені з великим смаком, проте зовсім
не розкішні.» Він додав, що в
цих просторих приміщеннях
дуже мало людей, а доступ
до них суворо обмежений.
«Я не можу жити без людей –
мені потрібно спілкуватися
з іншими.»
Однією з найважливіших
рис цього понтифікату речник Апостольської Столиці, о.
Федеріко Ломбарді назвав завершення домінування європейського погляду на Церкву.
Він сказав також, що тепер
слід очікувати не лише на велику реформу Римської Курії,
але й ширше – життя Церкви.
Наступні місяці, наголошує
о. Ломбарді, принесуть багато
«знаків і рішень».

Для «ХГ» Андрій Фещин
на основі повідомлень
інформаційних агентств
та «Католицького Оглядача»

РОДИНА НА ПЕРШОМУ МІСЦІ
Через душпастирську конституцію Gaudium et spes (Радість і надія), ІІ Ватиканський Собор хотів висловити те, як розуміє присутність та діяльність Церкви у сучасному світі. Беручи до уваги основні моменти зустрічі між Церквою та суспільством, ця конституція на перше місце ставить родину, оскільки «благо особи
та людського і церковного суспільства тісно пов’язане з щасливим станом подружньої та родинної спільноти».
Сьогодні багато говориться про різні ознаки кризи у Церкві. В цьому контексті багато уваги приділяється станові духовенства. Очевидно, що «якість» пастирів сильно впливає на якість християнської спільноти. Але також правдою є те, що криза Церкви, брак покликань, є наслідком кризи католицької родини.
На жаль, представлені під час Собору дослідження, що стосувалися слабкості сім’ї, сьогодні є ще актуальнішими, ніж 50 років тому. Інститут сім’ї, – читаємо
в Gaudium et spes, – затемнений язвами розлучення, так званої «вільної любові», егоїзмом, грішними практиками проти плідності, як також, економічними
умовами, які вносять замішання у родинне життя. Блаженний Іван Павло ІІ в апостольському листі «Надходить нове тисячоліття» писав, що в питаннях, які
стосуються сім’ї, «Церква не може піддаватися тискові певної культури, навіть якщо вона дуже поширена, а навіть – войовнича».
ІІ Ватиканський Собор закликає всіх християн докладати старань для сприяння сім’ї, «як свідченням свого життя, так і однозгідною співпрацею з усіма
людьми доброї волі». Церква як ніколи потребує чоловіків та жінок, які з розсудливістю відповідатимуть на цей заклик. Більше того, справа сім’ї повинна би
стати головною перспективою діалогу між конфесіями та релігіями.
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ГЛАВА УГКЦ У БІЛОМУ БОРІ

Вірні та духовенство УГКЦ перед церквою Різдва Пресвятої Богородиці
в Білому Борі. С-на: Т. Маєвскі
Продовження. Початок на 1 стор.
Поїздка Глави Церкви до Вроцлавсько-Ґданської єпархії УГКЦ була
приурочена до єпархіальних святкувань 1025-річчя Хрещення РусіУкраїни та 55-річчя білобірських
паломництв. «Свідченням невмирущості віри ваших батьків і прадідів є
ви, дорогі в Христі, які 55-й рік поспіль прибуваєте до місцевої святині, щоб показувати Божу силу і невмирущість, яка проявляється у вірі
українського народу, на всю Польщу
і Україну та цілий світ», – продовжив
Патріарх.
Під час проповіді він пригадав
і зустріч з українською молоддю,
що відбулася в рамках цього пастирського візиту. Зауважив, що молодь
запитувала про те, як будувати своє
життя, щоб не загубитися і не пропасти в людському морі, в котрому
часто є все, крім віри в Господа.
«Сьогодні Ісус Христос дає цю відповідь, яка полягає в тому, щоб бути
з Ним, стати Його учнями: тоді ніхто й ніщо не зможе забрати те багатство вашої культури і вашого лі-

тургійного християнського життя,
яке ви маєте», – пояснив він.
Іти за Христом, на думку Блаженнішого Святослава, – це заклик,
який сьогодні, у Рік Віри, звертає
Церква до кожного християнина.
Іти за Христом – це голос ісповідників віри, котрі розпочинали прощі до Білого Бору в ті непрості комуністичні часи. «Сьогодні я хочу
пожертвувати цю Літургію за вас,
як велику дяку Христової Церкви,
що ви, навіть на незнаних вам землях, ідете за Христом і, як зіницю
ока, бережете скарб віри ваших
батьків», – сказав він.
«Нехай цей заклик Ісуса Христа – іти за Ним, постійно лунає своїм відгомоном у ваших серцях. Бо
лише з Христом ми найсильніші,
наймогутніші. Нехай Пречиста Марія «Мати Скитальців» буде нам дороговказом того, що Бог є близько
до тих, котрі Його шукають», – побажав Глава УГКЦ усім присутнім.

(Департамент Інформації УГКЦ)

Отець Cтефан Батрух, парох греко-католицької парафії в Люблині, виходець з Білого Бору: Візит
Блаженнійшого Святослава до Білого Бору засвідчує те, що Патріарх
приділяє особливу увагу
Греко-Католицькій Церкві в Польщі, турбується
про її розвиток та усвідомлює, що сприяння
українсько-польському
примиренню є необхідним для нашого кращого
майбутнього. Я впевнений, що останні два візити Блаженнійшого:
з нагоди 1025-ліття хрещення Руси-України та
55-ліття паломництва
до Білого Бору, його слова під час зустрічей з
вірними й духовенством
дали відчути учасникам
свята гордість за те,
що після років випробувань на чолі ГрекоКатолицької
Церкви
стоїть дуже енергійна,
креативна та глибоко
духовна особистість. Думаю, що в особі Блаженнійшого Святослава паломники віднайшли для
себе нове обличчя ГрекоКатолицької Церкви:
відкритої до діалогу,
прогресивної, високо інтелектуальної та готової
до євангелізації сучасної
постмодерної європейської культури. («Наше
Слово»)

НАВЧИТИСЯ СТАРІННЯ
Чи не повинні всі ми визнати, що людині ніколи не потрібно соромитися
свого віку, якщо тільки внутрішньо вона його акцептує і виконує відповідну
для себе роль у житті? На зламі часів старих і нових ми мали б зрозуміти,
що людина повинна пережити увесь призначений їй час, з дитинства до
глибокої старості, повністю акцептуючи його.

КАЖУЧИ КОНКРЕТНО:
Чим був би світ та Церква без радісної, невинної, простої віри дітей, яких дитинство не пропало разом з передчасною зрілістю, так, як це
ми сьогодні так часто спостерігаємо?
Чим була б Церква без бурхливого неспокою та динамізму молодих людей? Чим вона була б без наснаги і рішучости людей в період їхнього розквіту? Чим вона була б без
зрілої критики, тихої терпеливости і лагідної відмови старих людей? Нарешті, чим були б ми всі без взаємної довіри, готовності вбачати в житті іншу людину і готовності сприйняти її такою, якою вона є?
Сьогодні, коли домінує прийдешність і тому в якийсь момент зупиняють стрілки годинника, можливо, найголовнішим мало б бути те, щоб вже з юности акцептувати старість і самому вчитися старіння,
а через це ставитися до плину часу з християнською надією.

Кардинал Йосиф Рацінґер, з книги «Dogma und Verkündigung»
С-на: "Партізанове Знимки"

ЦЕРКВА ПОВИННА БУТИ МЕНШ КАТЕГОРИЧНОЮ
В інтерв’ю виданню Civilta Cattolica Папа Франциск
на запитання про пастирський підхід до таких ситуацій, як розлучення і гомосексуалізм відповів: «Ми
повинні сповіщати Євангеліє на всіх дорогах, проповідуючи Добру Новину про Царство і зцілюючи кожен вид
хвороби чи рани. У Буенос-Айресі я отримував листи
від гомосексуалістів. Вони «зранені соціально» і кажуть, що Церква їх завжди засуджувала. Але у Церкви
немає таких намірів. Повертаючись з Ріо-де-Жанейро
я сказав: якщо гомосексуаліст має добру волю і шукає
Бога, я не маю права його засуджувати. Тим самим я
повторив сказане в Катехизмі. Одного разу мені задали
провокаційне питання, чи я схвалюю гомосексуалізм.
А я відповів питанням на питання: «Скажіть: коли Бог
дивиться на гомосексуаліста, Він з любов'ю схвалює
його існування чи з осудом його відштовхує?»
У цьому велич сповіді: в оцінці кожного випадку
окремо, в розпізнаванні того, що краще для людини,
яка шукає Бога. Сповідальниця – це не катівня, а місце
милосердя. Візьмемо ситуацію з жінкою, у якої за спиною зруйнований шлюб та зроблений аборт. Потім
вона вийшла заміж вдруге і живе спокійно, народивши п'ятьох дітей. Аборт лежить у неї на совісті тяжким
вантажем, і вона розкаялася. Вона хоче продовжувати
жити по-християнськи. Як чинить сповідник? (…) Ми
не можемо наголошувати тільки на питаннях аборту,
одностатевих шлюбів і використання контрацепції.
Це неможливо. Я про це не так часто говорив, в чому
мені дорікали. Але ж про це слід говорити в певному
контексті. У кінцевому рахунку, позиція Церкви відома, а я – син Церкви, і немає потреби говорити про це
без кінця». («Католицький Оглядач»)

РАДНИК ПУТІНА ПОГРОЖУЄ,
ЩО НА УКРАЇНУ ЧЕКАЄ "КІНЕЦЬ, ЯК У МАЗЕПИ"
Радник президента
Росії Сєрґєй Глазьєв заявив, що в
разі підписання
Україною Угоди Про
Асоціацію з ЄС на
неї може чекати
доля українського гетьмана. «Ми вже ходили одного
разу по цьому шляху – це був шлях Мазепи, який привів до відомого кінця, якого хотілося б уникнути, тим
більше в XXI столітті.» Глазьєв також заявив, що підписання Україною згаданої угоди з ЄС буде означати
істотне погіршення відносин між країнами. У свою
чергу В. Путін сказав, що при такому розвиткові подій не буде пускати в Росію «дешеві українські товари».
Він також назвав українців та росіян «єдиним народом»
та передбачив великі економічні катаклізми для України від Угоди Про Асоціацію з ЄС. Тимчасом український уряд прийняв уже всі необхідні рішення, щоб в
листопаді у Вільні Угода з ЄС могла бути підписаною.
Не вирішеною проблемою залишається подальша доля
утримуваної в буцегарні Юлії Тимошенко. (А.Ф.)

ПЕРЕМИШЛЬ. ВШАНУВАЛИ ДОБРУ СЛАВУ
УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ
Щороку до Перемишля з'їжджаються люди, щоб вшанувати борців за волю України. Цьогоріч це був вже 23
раз! На Пикулицькому військовому цвинтарі поховано
тисяч дві українських вояків. Свято української національної пам’яті та єдності поза кордонами України традиційно почалося богослужінням у греко-католицькому
соборі святого Івана Хрестителя. Вервечка з 800–900
людей, до якої приєдналися православні вірні та священство, заспокоїлася аж на місці – перед високим пикулицьким хрестом. Там священики обох віросповідань
відслужили панахиду за упокій душ вояків українських
армій, похоронених у 1919–1921 роках та перепохованих 2000 р. на цьому місці. Депутат Львівської обласної
ради С. Шеремета поінформував про те, що в архівах
Львова віднайшли список перших 300 вояків, похоронених у Пикуличах. Сподіваємося, що невдовзі будуть
виявлені й інші, тобто близько 2000 чоловік. («Наше
Слово» та власні інформації. А.Ф.)
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УКРАЇНА хроніка протистояння РОСІЯ
У Новгороді – паніка. Розпалюється боротьба між самостійниками і москвофілами. На суддівську владу
великого князя погодилися
з обмеженнями, як тимчасову поступку. Але титул государя не признали. Відписали:
«Покланяємося ґосподину
нашому, великому князеві,
але государем не називаємо.
Суд твоїм намісникам – і далі
в Городищі, але в нас ні твого
суду, ні твоїх тивунів не буде.
Палати Ярослава не даємо…
Хто назвав тебе государем
Новгорода сам знаєш, їх карай за обман. А ми тут караємо цих брехливих зрадників.
Тобі, господине, чолом б'ємо,
щоб ти держав нас у старині, по крестному цілованію»
(щоб шанував старовинні
права республіки).
Князь передбачав відмову.
З виразами жалю повідомив
митрополита, матір і бояр,
що Новгород образив його.
Бо добровільно дав йому титул царя, а тепер це заперечує і робить з нього брехуна
перед лицем усієї руської
землі. Ще й погрожує, що зрадить святе православ'я і батьківщину.
Уся Москва була однозгідна
в тому, що новгородські бунтівники мусять важко відчути караючу руку розгніваного
государя. Проголошено святу
війну – боронити православну
віру проти зазіхань союзників
папи і литовсько-польських
панів. Не було одного міста
у великому князівстві, яке
не вислало б своїх військових відділів на допомогу
Іванові III, в тому й кілька
міст новгородських, що були
раніше включені до Московської держави. Залишивши
столицю синові, 9 жовтня
1477 р. князь вирушив проти
Новгорода. Московська армія станула недалеко міста
і тижнями чекала. 17 люто-

Іван післав до Новгорода свого боярина із запитом і домаганням: чи свідомі вони,
що означає, коли новгородські посли титулують його «государ»? Якщо називають
його государ, то визнають своїм володарем, і мають присягнути як єдиному законодавцеві і судді, мають прийняти до відома, що судитимуть їх відтепер тільки великокняжі судді. Далі великий князь зажадав передати йому палату Ярослава. Це була святість Новгородської Республіки і символ свободи, там відбувались Народні Збори.

НЕСПРАВЕДЛИВИЙ
АКТ ІСТОРІЇ
(ЩЕ ПРО ПАДІННЯ НОВГОРОДА)
Георгіївський собор в Новгороді
го 1478 р. Іван III від'їхав до
Москви, здобувши без бою
республіку Святої Софії, державу багатющу, добре загосподарену, значно більшу територіально. З ним везли до
Москви різноманітну здобич: символ новгородської
свободи, дзвін, який упродовж кількох століть скликав
громадян республіки на віче;
закованих у кайдани провідників самостійницького
табору на чолі з Мартою Борецькою, і – як подає барон
Герберштайн – «триста возів
добре навантажених золотом
і сріблом». Кілька років пізніше всі бояри-самостійники
були вимордовані, інших

депортовано; тисячі купецьких родин були переселені,
їхні багатства конфісковано.
З Москви прийшли до Новгорода зовсім нові люди і новий
режим. Говорячи про старий
Новгород, Герберштайн завважує: «Кажуть, це був чесний
і людяний народ, але тепер, змішаний з московською заразою,
цілком попсувався».
Мушу публічно висловити
жаль до Історії за долю Новгорода. Це була в слов'янському
світі держава надзвичайна,
яка виправдала своє майже
півтисячолітнє існування з
кожного погляду й мала право існувати далі. Це був народ великої цивілізації, на-

НАРОСТАЄ ПРОТИСТОЯННЯ
З ПРИВОДУ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав
(Шевчук) закликав Верховну Раду України не підтримувати законопроекти, метою яких
є передача знакових християнських святинь одній конфесії.

Насамперед ідеться про
комплекс споруд Києво-Печерської Лаври у складі 113
об’єктів (XI–XIX ст.), Почаївську Лавру у складі 6 об’єктів
(XVIII–XX ст.), церкву Богородиці (Десятинну) у м. Києві.
«Ці сакральні споруди, разом
з київським собором Святої
Софії, є духовними символами єдності та святинями
особливого рангу для всього

українського народу», – наголошує Предстоятель УГКЦ
у своєму листі до народних
обранців.
Блаженніший Святослав
наголосив, що Українська
Держава повинна зберігати ці
святині у своїй власності й не
передавати жодній конфесії
доти, допоки в Україні не буде
відновлено церковної єдності
часів Володимирового хре-

щення. «Тільки тоді, коли всі
конфесійно православні й католицькі вірні повернуться
до первісної єдності початків
християнства в Україні, вказані сакральні об’єкти належить передати Патріархові
Української Церкви. Це буде
істинним
відновленням
історичної справедливості
щодо Церкви», – сказав Глава
УГКЦ.

род, окремий від російського
і українського. Є всі підстави
говорити про окремий народ. За пів тисячоліття тут
витворився цілком відмінний
від інших слов'янських народів стиль життя, політичний
устрій з поділом влади і демократичними свободами,
зі судовою системою, на той
час юридично високо розвиненою і гуманітарною (не
знала смертної кари); це було
відкрите, плюралістичне суспільство з власною політичною, можна сказати, національною свідомістю. Всі
уряди в республіці були виборні – до князя, архиєпископа і посадника включно.

Він попередив, що спроби передачі цих святинь у власність
будь-якої з християнських конфесій «викличуть велике збурення в релігійному середовищі та в
усьому українському суспільстві».
«Просимо Вас і всіх депутатів Верховної Ради України
не підтримувати законопроекти №№ 2993, 3194, 3007
та інші проекти законів подібного змісту, які в завуальованій формі надають привілеї одній із конфесій та порушують
релігійний мир і міжконфесійне взаєморозуміння», – наголосив Блаженніший Святослав.
Глава Церкви висловив
сподівання на «мудре рішення та голосування на благо
всього народу України, збереження в нашій Державі релігійного миру та суспільної

«Свята Софія» – це була не
тільки назва головного собору в Новгороді, це була назва
республіки. Іменем Святої Софії в Новгороді схвалювали закони, підписували міжнародні
угоди; Святій Софії складали
присягу батьки міста і республіки. Ціла держава була побудована на засаді автономії
громад і міст. Ідеал республіки виявлявся в специфічній
організації влади. Говорячи
сьогоднішньою мовою, «Рада
Панів» («Совет Господ») була
парламентом, архиєпископ –
президентом, князь – головнокомандуючим армії, посадник – головою уряду. Народне
віче, в якому мав право брати
участь кожний голова родини, міг скликати будь-який
громадянин голосом дзвону.
Останній архиєпископ вільного Новгорода, Йона, хоча дуже
похилого віку, щоб відвернути катастрофу від республіки,
вдався до Москви і сказав великому князеві: не роби рабів
з вільних людей. «Дух свободи
віє від новгородських літописів»,— завважує Георгій Федотов.
Останній акт новгородської трагедії звершився сто років пізніше, 1580 р., за Івана
Лютого. За привід послужили
доноси, які невідомо, чи відповідали правді: мовляв, частина новгородців готує змову
з метою приєднати Новгород
до Польщі. І цар Іван Лютий
вчинив Новгородові страшну масакру (різанину – авт.).
П'ять тижнів шаліли в місті
опричники. Третій новгородський літопис описав пекло,
що перевищує Дантові сцени.
Майже все населення міста
загинуло.
Кажуть, Історія – суддя
справедливий. Але у випадку
Новгорода вона вчинила кричущий акт кривди.

Михайло
Демкович-Добрянський
злагоди й забезпечення дальшого позитивного розвитку
державно-конфесійних відносин».
Тимчасом за повідомленням прес-служби об‘єднання
«Свобода» в Тернополі, народний депутат України від цієї
партії Олексій Кайда скерував прем'єр-міністрові України звернення щодо недопущення приватизації споруд
Свято-Успенської Почаївської
лаври, а також необхідности включення їх до складу
Кременецько-Почаївського
Державного Історико-Архітек турного Заповідника та
внесення Свято-Успенської
Почаївської Лаври до списку
пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Продовження на 5 стор.
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Продовження. Початок на 4 стор.
«Представники духовенства
та громадськість Тернопільщини стурбовані ситуацією, що
склалася навколо Свято-Успенської Почаївської Лаври у
зв'язку з реєстрацією групою
народних депутатів законопроєкту про вилучення з переліку
пам'яток культурної спадщини,
які не підлягають приватизації,
будівель Почаївської Лаври.

5

Кремлівська Церква, маючи
вражаючу підтримку провладної партії, намагається
повністю заволодіти Почаївською Лаврою. Попередні наступи на святиню нашого народу завершилися провалом.
Проте подібні жести добре
показують релігійні уподобання владної верхівки нашої
держави», – зазначив Олексій
Кайда.

Патріарх попередив, що спроби передачі
цих святинь у власність будь-якої
з християнських конфесій викличуть
велике збурення в релігійному середовищі
та в усьому українському суспільстві.
«Влада поступово здає не
тільки українські землі під
флот чужої країни, вона береться і за вікові культурні
та духовні надбання нації.

Він наголосив, що громадськість Тернопільщини не
допустить фактичної "приватизації" Почаївської Лаври:
«Українські християнські цен-

три – Зарваниця, Почаївська, Святогірська та КиєвоПечерська Лаври, Софія Київська – це духовне багатство
українців. Туди з молитвами

йдуть прочани з усього світу.
Українські святині мають належати українському народу!»

Андрій Фещин,
за повідомленнями

прес-служби тернопільської
обласної організації
ВО "Свобода"
та Департаменту
Інформації УГКЦ

КОЗАЦТВО — СИМВОЛ МОГУТНОСТИ
Козацька доба – найяскравіша сторінка в історії українського народу. Велич і слава
цієї історії по праву належить козацтву. Вперше козацький реєстр було запропоновано
у 1524 році за правління великого князя литовського і короля польського Сигізмунда І.
Як окрему військову одиницю, козацтво затвердили у 1572 році за короля Сигізмунда
ІІ Августа (на той час українські землі були у складі Речі Посполитої). Тоді реєстр налічував лише 300 козаків. Поступово реєстр збільшувався. За подвиги і участь у воєнних діях козаків звільняли від сплати податків, вони отримували різні привілеї, а також
право мати власні клейноди.

Козацтво було грізною силою, особливо у боротьбі проти татар і турків. Його бойова
слава тривала протягом майже трьох століть. Реєстрові
козаки, перебуваючи на державній військовій службі,
стали елітою українського
народу, його надійним захисником у боротьбі з ворогом.
А ще козаки були головною
рушійною силою в боротьбі
за волю та незалежність українських земель. Продовжуючи славні традиції минулого,
українське козацтво відіграло
вирішальну роль у становленні нашої держави.
7 серпня 1999 року було
ухвалено президентський указ
про святкування Дня Українського Козацтва, який має відзначатися щорічно 14 жовтня,
в день свята Покрови Пресвятої
Богородиці. Цей день обрано
невипадково – Богородиця є
покровителькою та берегинею
козацького війська і всіх українських збройних формувань.
У 2002 році установча
Велика Рада вперше в незалежній Україні відродила
своїм рішенням Українське
Реєстрове Козацтво (УРК)
і затвердила посаду гетьмана. Сучасне Українське Реє-

строве Козацтво успадкувало
військові традиції, честь, дисципліну і порядок. 3 почуттям
відповідальности й патріотизму козаки-реєстровці обрали
гасло: «До міцної держави
та добробуту народу України
через духовність і патріотизм
кожної людини».
Як історична спільнота українського народу та
громадська сила, сучасне
реєстрове козацтво здатне
впливати на політичні та суспільні процеси, що відбуваються в країні. Під його знаменами – більш ніж 100-тисячна
армія реєстрових козаків.
Серед них – керівники органів державної влади, підприємств, відомств і установ; діячі освіти, науки і культури;
бізнесмени, військовики,
а також представники різних
конфесій та релігійних організацій, студентська та шкільна молодь. Козацький реєстр
поповнюється мало не щодня
і має розгалужену мережу козацьких товариств у всіх регіонах України. Сформовано
козацькі товариства в Естонії,
Латвії, а також Угорщині, Фінляндії, США, Росії, Австралії,
Японії, навіть у Саудівській
Аравії. Головний штаб УРК

знаходиться у Києві.
Основні статутні завдання Українського Реєстрового
Козацтва – взаємодія з органами державної влади щодо формування державної політики
у сфері духовного, економічного, соціального та військового будівництва на історичних,
патріотичних, господарських
і культурних традиціях українського козацтва.
Тривалий час Українська
Греко-Католицька Церква
взаємодіє з осередками Українського Реєстрового Козацтва. Чимало священиків УПЦ
є капеланами козацьких полків та дивізій і беруть активну
участь у посвяті новобранців,
проведенні урочистих заходів, конференцій та диспутів.
Дедалі більшої сили набирає діяльність УРК зі збереження історичних пам'яток,
зокрема упорядкування та
відбудови пам'яток Козацької
Доби; охорони заповідних
місць і об'єктів. У Чернігівській
області за сприяння козацького реєстрового товариства
реставровано і взято під опіку
пам'ятку історії – храм Святої
Великомучениці Катерини,
збудований (1696-1715 рр.)
на честь героїзму козаків Чернігівського Полку під командуванням отамана Лизогуба
під час російсько-турецької
війни. Тепер цей храм став
військово-козацьким.

На Херсонщині урочисто
вшановано пам'ять останнього кошового отамана Костя
Гордієнка на Кам'янській Січі;
на Житомирщині споруджено
та урочисто відкрито гранітний обеліск з нагоди проголошення української держави –
Гетьманщини (1649 р.).
Кілька років тому реєстровці впровадили комплексну програму господарської діяльности, спрямовану
на організацію і підтримку селянських (фермерських) господарств, різних промислів
козацтва. Сформовано кінні
загони для надання практичної допомоги державній
лісовій охороні, рибінспекції, екологам-інспекторам,
постійно аналізуються і розглядаються інші варіанти взаємодії козацьких формувань
з населенням та державними
структурами.
Формування Українського
Реєстрового Козацтва розглядаються як резерв професійних Збройних Сил та інших силових структур. Здійснюється
підготовка молоді до військової служби у Збройних Силах,
тож велика увага приділяється патріотичному вихованню
реєстрових козаків з метою
забезпечення постійної готовності їх до захисту державних
інтересів України.
Порушено найбільше табу козацтва: тепер у їхніх лавах – ве-

лика кількість жінок-берегинь,
побратимиць, патріоток-однодумиць. Це цілком природно.
Жити треба сучасним життям,
пам'ятаючи минуле – будувати
майбутнє.
За рішенням керівництва
УРК, військовослужбовців
збройних сил Австрії, капітана Зіґфрида Вернбахера
та полковника Ернста Гофмана, нагороджено відзнаками УРК: «Бронзовим Козацьким Хрестом». Цікавий факт:
в одному із віденських парків
стоїть величний пам'ятник
козакам на честь 320-річчя
звільнення Відня від турків
(дивись світлину).
Протягом століть сотні істориків дослідили і написали
багатотомні видання з історії
українського козацтва. Але
феномен козаків і досі залишається надто важливим
і потрібним. Могутньою буде та держава, яка спрямує
цей невичерпний потенціал
на добро Вітчизні. Особисто я
вбачаю важливу місію в тому,
щоб просвітницькою діяльністю розбудити свідомість
молоді, особливо нащадків
козацького роду, розповісти
історичну правду про справжніх українських лицарів, які
були єдині у боротьбі з ворогом і віддані у служінні своєму народові.

Людмила Сулима,
«Українське Слово»
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ХРАМ У ТЕНЕТАХ…
Сьогодні храм Святого
Димитрія, який до 1947 р.
служив для понад 1400 українців, не існує. Пo однобанній, триярусній дерев’яній
споруді залишився тільки
кам’яний фундамент. Церква збереглась би до нині,
якби не «християнське» рішення римо-католицького
пароха з сусідньої ЛюбичіКоролівської в кінці 1940-х
років. Після війни була постійна нестача будівельних матеріалів, a дах римокатолицького любицького
приходства терміново їх потребував. Тож парох, у рамках
«екуменізму», поклав на його
вівтар «ориґінальну» жертву –
бляху, що покривала церкву
в Тенетиськах. Це було початком руїни. Незабаром після
«ремонту», селяни з сусідніх
сіл, отримавши зелене світло
від свого пастиря, завершили
його бляшаний «екуменізм»
на дахах своїх будинків. Отак
осквернений храм протягом
десятиліть існував тільки
в «симбіозі» з пишною рослинністю природи Розтoччя.
Остаточна «смерть» церкві
настала в 1990-ті роки.

Здавалося, що храм у Тенетиськах розділить долю
багатьох закерзонських
церков. Але цього не сталося. Завдяки фондові ім.
Івана Гука храм у Тенетиськах відроджується.

Освячення наріжного каменя майбутньої каплиці в Тенетиськах. Cвітлина автора статті

«Посередині Тенетиськ на сільському горбочку стояла гарна дерев’яна церква Святого Великомученика Димитрія. Наші християни підняли її до неба в 1754 році. П’ять
років пізніше, побіля святині станула дзвіниця з трьома дзвонами. Дзвонили вони
щонеділі, у свята і будні. Кликали на молитву, на Службу Божу. Прощали тих, кого
односельчани відводили в останню путь. Звіщали вони про нещастя, горе, пожежу,
розлив вод Солокії. Остерігали перед небезпекою, голосили, коли треба спішити
з порятунком. В пору грози дзвонили і потугою цього голосу розбивали, розганяли
чорні хмари над селом», – так тенетищанин Іван Гук описував церкву в Тенетиськах
у книжці «Село над Солокією».

На місці зруйнованої церкви нащадки вихідців з
цієї території планують
побудувати новy святиню.
Отож 13 липня, суботньої
днини, відбулося освячення
наріжного каменя майбутньої
каплиці. З участю колишніх
жителів села, членiв фонду

ім. І. Гука і українців – останніх могікан – з навколишніх
сіл, на церковному майдані
греко-католицький парох
Гребенова о. Іван Тарапацький, о. Богдан Ситчик, парох Лідзбарка-Вармінського
і Доброго Міста, відправили
богослужіння. Отець І. Тара-

пацький у проповіді сказав:
«1947 рiк (рік проведення депортаційної операції «Вісла» –
Ред.) розсіяв людей по цілому
світі, але ця каплиця буде єднати їх, нас, і людей, які тут
тепер проживають. Це великий знак любові. Часті розмови про ненависть пробу-

джують багато непотрібних
емоцій, а ця каплиця буде
знаком примирення і молитви до Господa Богa, який є
нашим спільним Батьком».
На церемонії були також присутні війт Любицької ґміни
і парох pимо-католицької парафії з Любичі-Королівської.
Саме ця парафія, нинішній
юридичний господар прицерковної ділянки, є формальним будівельним інвестором
і де-факто власником майбутнього храму.
Церква-каплиця, що воскресає, на жаль, не буде схожою на попередню, та й за
розмірами буде значно меншою від ориґіналу з 1754 р.
У її конструкції будуть поєднані елементи святині вісімнадцятого століття та нового храму. Будівельні роботи
почалися навесні цього року.
Тоді церковну територію
звільнили від залишків зруйнованої святині й почистили її
фундамент. На початку липня
посеред нефу старого храму
споруджено новий фундамент
під каплицю. Завершити роботу планують у жовтні. Освячення храму, швидше за все,
відбудеться наприкінці цього
року. Беручи до уваги трагічну півстолітню історію церкви
Святого Димитрія, надіємося,
що каплиця в Тенетиськах нe
потрапить у черговi «християнські» тенета.

Андрій Божик, «Наше Слово»

ЮЩЕНКО. МІЙ ПОГЛЯД.
Приводжу приклад. Реальна ситуація.
Мій колега на минулій роботі, Тарас. Розказує на обідній
перерві як він пару років тому,
сидячи за кермом свого авто,
перед світлофором, поруч побачив машину, якою керував
Ющенко. Можете здогадатись, що тут посипались поради типу «треба було чимось
важким кинути». Але… ніхто
із «коментаторів» не «включив
голову», і не подумав, що Ющ
опинився перед світлофором
із простим автомобілістом.
«Коментатори» не подумали,
що при цьому не перекрили
цілу вулицю чи район. А нащо
думати, якщо всі кажуть, що
Ющенко мудак?

КАЖУТЬ ЩО ЮЩЕНКО
СЛАБКИЙ
Можливо, не знаю. Тільки
коли в 2007 році величезна
частина б’ютівців перейшла
до регіоналів (взяли на перевиховання і не перевиховали)
та зрадили соціалісти, то саме

Не хочу «влазити» в те діло, оскільки я не є фанатом ні одного політика. Та ця стаття
буде винятком. Вирішив її написати після того, як в соцмережах поширили світлини
Ющенка на фестивалі «Лемківські Дзвони». Увагу привернув пом’ятий піджак і скуйовджене (можливо через вітер) волосся. Як ви здогадалися, далі «пішло-поїхало».
Як його тільки не називали, і «прищавий пасічник», і «Юда», і «він породив Януковича», і «зрадив Майдан», і «він має сидіти замість Юлі». Ці коментарі дуже насторожують, оскільки тисячі людей повторюють ті самі штампи, і практично не має
аргументів. Це погано, коли люди не хочуть думати своїм розумом.
«слабак Ющенко» розпустив Верховну Раду. А Партія
Регіонів тоді пручалася до
останнього.
Коли Росія в 2009 році напала на Грузію (порівняйте
їхні розміри на карті) «слабак» Ющенко виступив проти
Путіна, і фактично захистив
свого друга Саакашвілі. Я
не знаю ні одного політика
у світі, який би не побоявся
зробити щось подібне. До речі
Тимошенко, також друг Саакашвілі. Але «єдиний чоловік в українській політиці»
в даному випадку на захист
дружньої Грузії, не промовив
ні слова. Похіхікати на пресконференції з Путіним легше,

розумію. Але Ющенко все
одно слабак – так всі кажуть.
Не можу забути як після
першого туру президентських
виборів ведучі новин якось
особливо піднесено рапортували, що Ющенко набрав 5 %
голосів, і акцентували увагу,
що це найнижчий результат
серед усіх діючих глав держав, котрі йшли на вибори.
Так, нормально, тільки вони
не подумали, що такий низький результат значить тільки
одне: вибори були чесними.
В Кучми також був такий рівень довіри, але він і вдруге
став президентом.
Якщо вже торкнувся журналістів, то згадаю як одна з

них заявила, що принципово
не піде на прес-конференцію
Ющенка. Можливо їй не сподобалась свобода слова, яка
була при цьому президентові?
Дехто каже, що це не заслуга Юща, це Майдан виборов.
Президент тут ні при чому.
Може й так. Піду собі включу
зараз новини на Першому Національному…
Ради справедливості слід
зазначити, що конфлікти
в Вік тора Андрійовича виникали із журналістами, зокрема, при неприємному запитанні про «пригоди» його
сина. Та наскільки я знаю, він
розізлився не так через саме
запитання, як через те, що

його задали журналісти наближені до Тимошенко. І це
через пару місяців після Майдану. Про даний епізод в мене
мало фактів, то вступати в суперечку не буду. В крайньому
разі при цьому президентові
журналістів не звільняли. Ні,
звільнили після ролика «Пропало всьо», але то до Юлі претензії.

ВІН І ВОНА
В цьому матеріалі слід торкнутися особи Юлії Тимошенко, бо фактично весь термін президентства був пронизаний їхніми «міжусобицями». З чого все почалось? Всі
були разом на Майдані, всі
хто там був отримали посади,
чому така ворожнеча?
Як стверджує колишній
б’ютівець Петро Чобіт, через пару місяців після інавгурації президента, Тимошенко зібрала у лісі всіх силовиків і розглядалось питання імпічменту президенту.
Продовження на 7 стор.
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Продовження. Початок на 6 стор.
Це стало відомо Ющенку,
і він через пару днів звільняє
весь уряд. Звільнення спричинило велике розчарування
у людей, ніхто не знав чому
вони посварилися. Провина
Ющенка, що він так і не «виніс сміття з хати». Після цього
Президент приїхав у Львів, я
був на цьому мітингу. На запитання чому він звільнив
уряд, той відповів «не треба
було з силовиками по дачах
в лісі збиратися». Ніхто нічого
не зрозумів, особисто я подумав, що побухали в робочий
час. Оскільки уряд був звільнений, а більшість була протимошенківська, то і вибрати
наступного прем’єра не виходило. От тому і був потрібен
цей злощасний меморандум
із «регіоналами». В результаті
останні дали голоси і Єхануров став прем’єр-міністром.
До речі про меморандуми. Надіюсь ви ще не забули,
як Партія Регіонів та БЮТ хотіли об’єднатися в коаліцію?
Я добре пам’ятаю, як в Савіка
Шустера бютівець Володимир
Яворівський переконував, що
це не так погано. Тільки потім Янукович різко вийшов
із переговорного процесу, і
Тимошенко змушена була виступати із знаменитою промовою «пропало всьо».

Як ви звернули увагу,
Тимошенко я не довіряю.
Чому? Не люблю лицемірів.
Коли ти вдаєш із себе героя
і наближеного до людей,
при цьому кажеш що не володієш ніякою власністю,
а палац, в якому проживаєш,
тільки винаймаєш, то це називається фальш. Коли в тебе
мати Тєлєгіна, батько Григян,
дід Абрам, а ти кажеш, що ти
українка до десятого коліна – це також фальш. Коли ти
починаєш говорити українською, коли тільки вмикається камера – це також фальш.
Нема проблем – зручніше російською, говори нею. Але для
чого робити цирк, коли вмикається камера? Навіть на відео з ув’язнення є епізод,
коли Тимошенко російською
кричить, щоб охорона відкрила їй двері. Та коли ув’язнена
побачила камеру – одразу почала кричати українською.
Для чого це? Кого дуриш?

ГАЗОВІ УГОДИ
Пару тижнів тому в пресі знову лунали заяви, що це вина
Ющенка, що Тимошенко
ук лала такі «хороші» газові
умови. Якщо чесно, то там
без «сто грам» не розберешся.
Одні кажуть одне, інші друге,
без документів на руках це не
перевіриш. Але коли оточення

Пане Стех, колись відомий мовознавець і культуролог Юрій ШерехШевельов роздумуючи про те,
коли Україна стане незалежною,
говорив про небезпеку того,
що їй не буде чим себе презентувати в культурному плані, що її
мистецтво може виявитися вторинним по відношенню до імперської культури. Ви у своїй програмі «Очима культури» показуєте,
що Україна прийшла до незалежності насправді з дуже великим
культурним багажем, незважаючи
на репресії, на заборони. Чи вам
не здається, що проблема постала
в іншому? Що в цього величезного
культурного багатства практично
немає споживача в Україні?
Марко Роберт Стех: Це правда. Я повністю погоджуюся з тим. І мені здається, що і сам Шерех дуже добре знав,
що багатство української культури
вже є. Він писав цей свій есей ще
в 1950-х роках, коли він не знав,
як буде розвиватися ситуація в Україні. На щастя, склалося так, що виросли, попри всі несприятливі обставини, значні культурні особистості. Так
що, я думаю, що на сьогодні питання
не стоїть про те, чи Україна має що показати світові. Питання стоїть про те,
що в Україні, може не так у світі, але в
Україні нема на цю культуру споживача. А світ про цю культуру не знає.
У радянські, а перед тим ще в царські часи головним ворогом української культури був цензор.
Це був державний чиновник,
який забороняв всілякі прояви
української культури. А хто сьогодні, на Вашу думку, є ворогом
української культури?

до влади Януковича, бо закликав в другому турі голосувати проти всіх. Так, казав.
А ще таке казали і Яценюк,
і Гриценко, і Тягнибок. Чи я
знов щось наплутав? Легше
сказати, що це Ющенко привів до влади Януковича, а не
проголосувало більше 12
мільйонів виборців.

ЧОГО Я НЕ РОЗУМІЮ
В ДІЯХ ЮЩЕНКА
Тимошенко та Путін кажуть,
що це Дубина попідписував,
то це, на мою думку, як мінімум не чесно. Якщо так,
то що в цей час там робила
ВОНА, і чому виступала після цього на прес-конференції
з Путіним, що «ми уклали взаємовигідні угоди». Чи я щось
наплутав…
Біда Ющенка, що коли він
став президентом, йому різко зменшили повноваження, а після закінчення його
каденції їх знову відновили.
В його час в нас держава була
парламентсько-президентська,
і прем’єр-міністр мав більше
влади. А Ющенко більшості
не мав. Ніколи. Подумайте
про це, коли будете кричати,
що він нічого не зробив.
Часто Віктору Андрійовичу дорікають, що він привів

Читаючи цю статтю у вас
може скластись враження,
що роблю із третього президента святого. Ні, він таким
не був. Згадуються ті вічні запізнення, гасіння пожежі лопатою (коли кругом десятки
здорових охоронців), грамота Ківалову. Та й не зрозуміло
чого не виїжджає із цієї державної резиденції. Питання є.
По тєлєку показують маєток
Андрійовича. Та він бідним
ніколи не був, і це не секрет.
Для мене Ющенко – кращий президент із тих, що були.
Саме при Ющенко почалось
відроджуватись все українське, почали дублювати кіно
українською, політика стала
більш незалежною, в тому
числі від Москви. Був створений Інститут Національної
Пам’яті, відкрили архіви СБУ,
була спроба створити помісну
православну Церкву.

СВІТ НЕ ЗНАТИМЕ УКРАЇНИ,
ПОКИ НЕ ПІЗНАЄ ЇЇ КУЛЬТУРИ
В Україні немає споживача високої культури, яку вона має, і могла
б гідно представити у світі, говорить канадський культуролог, літературознавець та письменник, автор і ведучий телевізійної передачі
«Очима культури» Марко Роберт Стех. На його думку, найбільшим ворогом української культури є байдужість українців до неї. Він говорить,
що саме висока культура, а не популярна чи фольклорна, є ключовими для самототожності народу. Тому вирішення проблем саме високої культури, виховання якомога більшої кількості молодих українців на кращих зразках національної культури буде мати вирішальне
значення для майбутнього української держави.

С-на Володимира Паньківа

Марко Роберт Стех: Ворогом є байдужість українського суспільства
до своєї власної культури, а навіть

щодо таких глибших питань, своєї
власної самототожності. А самототожність вирішує, як це не дивно, не
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ВТЕКЛИ ВСІ
Якщо кажуть, що Ющенко
мало зробив, то я завжди задаю запитання: з ким? Та й
якщо чесно, то хто тільки
його в 2004 не підтримував!
І Каськів, і Кінах, і Богословська, і навіть теперішній мер
Харкова Кернес. Один із політологів сказав, що більшість
указів Ющенка банально
не виконувалися. Виїжджала
комісія «на місця» і проводили час із дівчатами в саунах.
А потім писали банальні відписки. А щоб ти був не знати
який розумний, сам всього
у державі не проконтролюєш.
Якщо Ющенко такий поганий, то чому його так не любить Путін?
P.S. В українській історії
був такий гетьман, як Петро
Дорошенко. В час, коли нашу
державу розривали «сусіди»,
йому прийшлось йти на тимчасові союзи з татарами, турками, Москвою. Приходилось
воювати з поляками, а також
місцевими «гетьманами».
Вкінці, зневірений і виснажений безуспішною боротьбою, позбавлений підтримки
людей, він змушений скласти
булаву. Знаєте як його потім
назвуть історики? СОНЦЕ
РУЇНИ. То я так, між іншим.

Павло Фокс
(з персонального сайту)

популярна культура, не народна культура, а саме висока культура, про яку
більшість людей навіть й не дуже хоче
чути і знати. А вона насправді вирішує головні питання націотворення
і формування національної свідомості. Без цього справді ми не знаємо, хто
ми такі, і дуже легко нас переконати
на речі, які врешті-решт будуть не на
нашу користь. І для мене оця байдужість є найбільшим ворогом сучасної
української культури.
Я міг би подати дуже багато прикладів таких, коли політична доля держави вирішувалася через це, що цю
державу поважали саме за її культуру.
З українського минулого є маса таких
прикладів, але я думаю, що найкращий
приклад – це 1919 рік, коли ЗахідноУкраїнська Республіка, яка вже здобула
собі незалежність, і вже виборювала
собі лише визнання серед західного політичного істеблішменту на конференції в Парижі, коли всі інші малі держави
цього часу здобули собі незалежність,
програла проти поляків насамперед
тому, що українців не знали як культурну націю. Поляки їх дуже легко представили як націю варварів, які швидко
збольшевізуються і будуть проблемою
для Європи. А переговори з боку Польщі провадив найвідоміший піаніст того
часу, інтерпретатор Шопена Іґнацій
Падеревський, який був в той самий
час прем’єром Польщі. Українців представляли дуже солідні і гарні люди, які
були адвокатами, але яких абсолютно
ніхто не знав, ані про них, ані про їхню
державу, ані про їхню культуру. Світ
не знатиме України, поки він не пізнає
її культури.

Розмову провела Марія Щур,
Радіо Свобода
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ХРАМ СВЯТОГО ОБРУЧНИКА ЙОСИФА В АСТАНІ - ОСВЯЧЕНИЙ
15 вересня у столиці Казахстану Астані відбулося освячення храму Святого Обручника Йосифа. Чин освячення звершив владика Йосиф
(Мілян), голова пасторально-міграційного відділу УГКЦ. В Архиєрейській Божественній Літургії взяв участь, зокрема, офіційний представник Святішого Отця, кардинал Леонардо
Сандрі, префект Конгрегації Східних Церков.
Літургійне моління супроводжував спів хору
«Soli Deo» храму Пресвятої Євхаристії, який
прибув зі Львова спеціально на урочистість.
Проповідь під час Літургії виголосив кардинал
Леонардо Сандрі. Розпочинаючи її, він, зокрема,
сказав: «Я дуже радий, що маю можливість бути
разом із вами. Радість, яка властива неділі як дневі воскреслого Господа, сьогодні стає ще більшою
через освячення цього храму. Ваше прохання,
щоб бути з вами і очолити цей момент, говорить
усім нам про одну дуже велику дійсність, а саме
про те, що кожний дар Господа, коли він є справжнім, не може залишитися нерозділеним з іншими. І моя присутність сьогодні є виразним знаком
єдності з тим, хто установлений видимим гарантом
церковної єдності – Папи Франциска».
Під час проповіді ієрарх передав для новозбудованого храму дар Святішого Отця – чашу та частину мощів
св. священномученика Йосафата.
По закінченні Літургії владика Йосиф виголосив подячне слово, у якому, серед іншого, сказав:
«Храм, що його ми сьогодні освятили, є особливим,

оскільки його збудували сини й дочки Української
Греко-Католицької Церкви, які переважно опинилися на цій землі не з власної волі. Покидаючи власні домівки, вони не могли взяти зі собою великих

З рідного Новоград-Волинського дороги Лесі Українки пролягли також і на нашу Полтавщину, і на грузинську землю. Ім’я поетеси свято шанують у Гадячі – в музеї родини Драгоманових і в Зеленому Гаю, де відпочиваючи й лікуючись, Леся писала неперевершені поезії як «Сфінкс»,
«Тиху задуму вечірню», «Пророк» і де нині встановлено меморіальну
дошку поетесі, а щороку лине навкруги обласне літературно-мистецьке
свято «Дивосвіт Лесиного гаю».
У Грузії поетеса мешкала в останні десять років життя – у Тбілісі,
Кутаїсі, Телаві, Хоні, Батумі, Сурамі. Тут народилися шедеври: «Лісова
пісня», «Камінний господар», «Осіння казка». Грузини складають глибоку шану Лесі Українці, встановивши їй пам’ятники, назвавши її ім’ям
вулиці й школи.
Гранітну дошку з портретом Лесі Українки грузинською та українською мовами виготовив полтавець, відомий в Україні й за її межами
доброчинець, приватний підприємець Вадим Голобородов. Її встановлення надовго залишить приємні враження в душах і грузинів, і наших
співвітчизників. Назавжди запам’ятаємо українську й грузинську гостинність, яку, відвідуючи Грузію, відчували повсякчас.
Доброзичливість грузинів і сива давнина їхньої історії колись надихали на створення дивних поетичних шедеврів Лесю Українку, а тепер
слава української поетеси летить над грузинською землею, зводячи веселкові мости дружби між двома державами – Україною і Грузією.

Валентина Шемчук, заслужений працівник культури України, член
Національної Спілки Журналістів України, Полтава – Тбілісі – Полтава
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ПОМЕР СПІВАК,
БАНДУРИСТ І ВОЇН

ПАМ’ЯТЬ ПРО ЛЕСЮ
УКРАЇНКУ В СЕРЦІ ТБІЛІСІ
1 серпня 2013 року минули 100-ті роковини пам’яті геніальної
української поетеси Лесі Українки (Лариси Косач), котра відійшла у вічність на грузинській землі. 9 серпня в столиці Грузії,
на будинку за адресою вулиця Лесі Українки 12/18, на розі вулиць Лесі Українки й Тараса Шевченка, відкрито меморіальну
дошку великій доньці українського народу.

матеріальних скарбів, але вони взяли зі собою неоціненний скарб – віру в Бога і передали його своїм
дітям. Це скарб над скарбами, який не вимірюється
кілограмами, кредитними картками, а водночас він
так багато значить у нашому житті. Пройшло вже
багато часу відтоді, як перші покоління українців
почали заселяти землі Казахстану. Вони були першими сівачами віри, а сьогодні ми маємо щастя
бачити плід, який вона дає. Оскільки кожний храм
насамперед будується не з каміння, його будує віра
тих, які приходять до нього».
Владика Йосиф Мілян: «Зглянься, Господи, мій
Боже, на молитву й на благання слуги твого й вислухай взивання та мольбу, якими слуга твій оце
сьогодні тебе молить. Нехай очі твої споглядають
уночі й удень на храм цей, на місце, про яке ти сказав: Ім'я моє буде там! Вислухай молитву, якою
слуга твій молитиметься на цьому місці! Вислухай, благання слуги твого і народу твого, коли вони
будуть молитися на цьому місці. Вислухай з місця,
де ти перебуваєш, з неба, вислухай і прости».
У своєму слові ієрарх з окремою вдячністю звернувся до представників казахського народу, присутніх на Богослужінні: «Хочу висловити вдячність
усьому казахському народові, Казахстанові за те,
що в тяжких хвилинах для українського народу
став місцем захисту, де можна було жити, бути,
розвиватися. Також і сьогодні дає можливість вносити нашу лепту в його розвиток. Освячення цього
храму є нашим черговим внеском у духовну спадщину цього народу».

БОГДАН ШАРКО
належав до числа невгамовних і відданих
пропагаторів української пісні в Європі.
Народився 31 жовтня
1920 р. у селі Вікторів в родині грекокатолицького
священика. 1938 року
закінчив українську
гімназію в Станиславові. Саме там почалася його музична
освіта (фортепіано),
де вчив його проф. І.
Недільський. Там же
вчився соло-співу, що
продовжував згодом
у Львові, а з 1946 р.
в Мюнхені.

Але дещо раніше в його життя вторглася війна.
Ближче 1944 року він добровольцем зголосився
до Української Дивізії. «Я мав справді мало віри у перемогу Німеччини, проте ми ніколи не думали, що Черчіль з друзями пустить москалів так далеко! Що їм віддадуть всю Польщу і навіть до Німеччини пустять!»,
розповідав нещодавно «Християнському Голосу». Він
перебивався крізь життя в складний історичний
період Європи, жив в безжалісний час. Остаточно
на місце свого скитальського життя вибрав Мюнхен.
З 1950 року він діяльний співак-бандурист в Німеччині та Франції. Виступав також як концертовий
співак-баритон. Можна було його почути на хвилях
баварського радіо та Радіо Баня-Лука (тоді Югославія). Багатьом відомі його платівки: «Пісні при бандурі» та «Українські релігійні пісні» (при супроводі органів). Любов до музики передалася Йому від батька,
отця Ярослава, відомого в околиці тенора-соліста, матері Ірини, яка грала на фортепіано, а також від дідуся
по материнській лінії, котрий музикував на цитрі.
Пана Богдана ми часто бачили в церкві, на молитві, він вважав, що це дуже важливо, зокрема тому,
що греко-католицький храм у Мюнхені, це одне з небагатьох місць, де ще можна почути українську мову.
Богдан Шарко йшов через життя з кулеметом
та бандурою, намагаючись поставити в практику
право України до свободи, а разом з тим дати вільне
дихання нашій Церкві. Як бачимо нині – ця ціль була
досягнена. Тому, спочивайте у спокої, пане Богдане!
Вічная пам‘ять!
Редакція «ХГ»
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