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ФАРБОВАНІ
ЛИСИ

Колонка редактора

У президентську виборчу кампанію 2004 року я був одним із координаторів гро-
мадської кампанії «ПОРА» на Рівненщині. У зв’язку з цим мав дуже серйозні, «заду-
шевні» бесіди зі своїм деканом. Не раз викликав мене на «очні ставки», просив,
погрожував аби я припинив діяльність в підтримку помаранчевих. Звичайно діалогу в
нас не вийшло, як наслідок я мав проблеми із здачею сесії. Звичайно такий адміні-
стративний тиск є неправильним, але якщо в людини стійкі переконання, то Бог з ним.

Але  пройшов рівно рік і розпочалися парламентські та місцеві вибори. Мій декан
був кандидатом в депутати обласної ради. І яке було моє здивування коли в минулому
переконаний противник «оранжизму» тепер «з піною на вустах» вихваляв Президента
Ющенка та всю його команду. І він не єдиний хто тоді вчасно зорієнтувався і «пере-
фарбувався».

Логіка таких людей зрозуміла. Вони виховувалися при радянській системі, працю-
вали при кучмівській. В їхньому розумінні зміна влади призводить обов’язково до ре-
пресій опонентів, тому й, боячись за власні посади, такі пристосуванці швиденько
переформатувалися  в помаранчевих. 

За останні п’ять років відбулася принаймні одна позитивна зміна в країні. Суспіль-
ство перестало боятися влади. Так міліція досі вбиває студентів, спецслужби підслу-
ховують телефонні розмови, чиновники тиснуть на ЗМІ. Але сьогодні про це можна
вільно говорити, залучати на свій захист громадські організації, політиків. 

Тому дуже дивно є те що сьогодні з приходом нового Президента, зміні губернато-
рів в областях окремі опозиційні діячі одразу поспішили присягнути новому режиму. І
я не маю на увазі  народних депутатів з БЮТу та НУНСу які за гроші чи за переко-
нання побігли в коаліцію «тушок», в парламенті майже всі – це безідейні пристосу-
ванці. Я маю на увазі місцеву «еліту» - депутатів, чиновників, громадських діячів.

Більшість депутатів обласних та місцевих рад заходу та центру України є членами
опозиційних партій та блоків. Але дивує те, що коли виникає питання голосування не-
зручних для сьогоднішньої влади питань ці депутати то не можуть зібратися на сесію,
то раптом всі масово хворіють, або їдуть у відрядження. Чи просто не голосують. Так,
Івано-Франківська облрада не змогла засудити Харківські угоди, а Волинська зробила
це лише з сьомого (!) разу, Львівській не вистачило голосів щоб відправити губерна-
тора Горбаля у відставку. 

Не краща ситуація і з окремими чиновниками нижчого рангу, які можливо, боячись
за свої крісла всіляко підігрують новій владі, забуваючи що ще півроку назад висту-
пали проти неї. Це звичайно на їх совісті, головне щоб така відданість не порушувала
свобод тих громадян які зберегли і відстоюють свої позиції. 

Олександр Машлай



У КИШИНЕВІ ВСТАНОВИЛИ 
КАМІНЬ «У ПАМ'ЯТЬ ЖЕРТВ 
РАДЯНСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ»

На центральній площі Кишинева встановлено меморіаль-
ний камінь «У пам`ять жертв радянської окупації і тоталітар-
ного комуністичного режиму». Як повідомляв УНІАН, 24
червня президент Молдови Міхай ГІМПУ підписав указ про
оголошення 28 червня «Днем радянської окупації». Згідно з
документом, цього дня по всій країні мають пройти траурні
заходи і бути приспущені прапори, на центральній площі Ки-
шинева встановлений пам`ятник жертвам радянської окупа-
ції. У цьому указі міститься також вимога до Росії негайно
вивести свої війська з Придністров’я. 28 червня 1940 року
Червона Армія ввійшла до Бессарабії, повернувши її в кор-
дони Росії 1918 р. Нинішня влада Молдови розцінює цю
дату, як анексію з боку СРСР. За радянських часів 28 червня
відзначали як звільнення Бессарабії і Кишинева від бояро-ру-
мунської окупації та возз`єднання з Радянською Батьківщи-
ною.

Джерело - УНІАН

РУМУНІЯ НЕОФІЦІЙНО ВИДАЛА
50 ТИСЯЧ ПАСПОРТІВ 
УКРАЇНСЬКИМ ГРОМАДЯНАМ

Офіційно румунськими громадянами стали 3,5 тисячі бу-
ковинців, за неофіційними даними - уже 50 тисяч осіб. При
цьому більшість з їхніх власників українські паспорти не
здавали, що є порушенням українських законів.

Про це пише газета "Сегодня" з посиланням на депутата
Геннадія Москаля. Ще з кінця 90-х місцева влада Чернівців
б'є на сполох з приводу того, що українські громадяни в
області масово одержують румунські паспорти. "А після хви-
лювань у Молдові, коли офіційний Кишинів обвинуватив у
них Румунію, Бухарест ще більш спростив процедуру видачі
паспортів на територіях, відібраних у Румунії в 1940-му", -
розповів Москаль. За його словами, для видачі паспортів
створена спеціальна комісія при Мін'юсті, якій, по суті, по-
трібен лише один документ - свідоцтво про народження ко-
гось із предків на території Румунії до 1940 року. Не
потрібно навіть знання румунської мови.

У Румунії офіційно заперечують намір возз'єднати тери-
торії. "Румунія як держава ніколи не порушувала це питання
про об'єднання колишніх румунський територій", - говорить
сенатор від партії "Велика Румунія" Іліє Ілашку. Однак у про-
грамах усіх парламентських партій написано про це об'єд-
нання.

Джерело - ТСН
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27 червня Полтавській
битві виповнився 301 рік.
Перемога над шведами дала
життя великому і жахли-
вому двоголовому монстру
під назвою Російська імпе-
рія. І хоча формально ось
вже майже сто років, як
Росія є республікою, об-
ломки імперської свідомості
міцно застрягли у голові у
більшості росіян. З однієї
сторони, Росія з того дня
беззмінно - наддержава.
Після Полтави на Заході до
нас (росіян - ред.) стали від-
носитися з боязню і незкін-
ченним подивом. Здається
вони там до сих пір не мо-
жуть зрозуміти, як в цьому
дрімучому медвежому
царстві можуть народжува-
тися настільки грандіозні
перемоги і трагедії. З другої
сторони Петро Великий до-
сягнув такого відношення зі
зброєю в руках. З тих пір за-
гроза – наш єдиний і постій-

ний аргумент у суперечках
будь-якого виду. В шведсь-
кій мові досі є слово яким
лякають дітей: «rysskräck»
— «російський жах».

Якщо уявити собі євро-
пейську сім’ю народів як за-
стілля, то Росія в очах
решти буде виглядати веле-
тенським стрьомним мужи-
ком, якого незрозуміло хто
покликав, але вивести немає
ніякої можливості через
його габарити. Він багато
п’є, голосно сміється, щипає
сусідів за боки і загалом
дискредитує своєю присут-
ністю вечірку. 

На всіх інших полях –
більш широких, ніж пол-
тавське, - ми битву з Захо-
дом, здається, програли.
Розростаючись в ширину,
«держава міцніла, народ
хирів», писав Ключевський.

Для шведів битва дійсно
закінчилась в 1709 році. Для
Росії вона продовжується.

В Полтавській битві перемогла
IKEA*, вважає російський журналіст

Андрій Лошак

РОСІЯНИНА СУДИТИМУТЬ ЗА
ЗАКЛИКИ ПОВЕРНУТИ 
ТЕРИТОРІЮ РФ ФІНЛЯНДІЇ

Прокуратура Карелії в понеділок направила до суду кри-
мінальну справу стосовно жителя Петрозаводська, обвину-
ваченого в розповсюдженні листівок із закликами про
передачу прикордонних районів Росії під юрисдикцію Фін-
ляндії, повідомляє ІМК, посилаючись на офіційний сайт ві-
домства.

"За даними попереднього слідства, 47-річний обвинуваче-
ний у січні 2010 року виготовив у Петрозаводську в елек-
тронному вигляді листівки, що містять звернення із
закликами про передачу Фінляндській Республіці прикордон-
них територій Республіки Карелія, Мурманської та Ленін-
градської областей Російської Федерації, і розмістив їх у
поштових скриньках житлових будинків міста Сортавала.
Текст даних листівок він також розіслав за адресами елек-
тронної пошти російських і зарубіжних засобів масової ін-
формації та громадських організацій ", - говориться в
повідомленні.

Як пояснили в прокуратурі, в листівках містилися за-
клики про повернення Фінляндії її колишніх територій, які
відійшли до СРСР після Другої світової війни. 

Кримінальну справу порушено за частиною 1 статті 280
Кримінального кодексу Російської Федерації (публічні за-
клики до здійснення екстремістської діяльності), яка перед-
бачає покарання аж для позбавлення волі на строк до трьох
років.

Джерело - ТСН
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РОСІЙСЬКИЙ ЖАХ
Чисельність шведської армії
– біля 10 тисяч чоловік. Ро-
сійської – в 100 раз більше.
Так вже історично склалось,
що Росія весь час воює, щоб
утримати велетенські тери-
торії разом, за них постійно
доводиться битися. Тому ми
всі такі агресивно серйозні.
Подивіться на походку Пу-
тіна. Особливо це видно на
різноманітних самітах, де
багато іноземців. Тільки у
нього походка напружено-
пружиниста і на фоні роз-
слаблених європейців
виглядає дещо дерев’яною.
По цій походці завжди впі-
знаєш співвітчизників за
кордоном. Так ходять люди,
які виросли в жорстокому
світі, що вимагає постійного
самоутвердження. Вони за-
вжди готові до небезпеки. 

Є ще один учасник
битви, для якого вона не за-
кінчилась. Це – Україна. В
сучасній Україні Мазепа –

борець за незалежність, на-
ціональний герой і свого
роду рольова модель. Якось
я був в Полтаві. Неподалік
міста на хуторі проживає
мама Андрія Данилка Світ-
лана Іванівна. Чудова жінка,
дивлячиь на яку розумієш,
звідки взявся образ Вєрки
Сердючки. У неї велике гос-
подарство: гуси, свині, кози
— займатися сучасним трак-
туванням історії їй не з руки.
Вона і є vox populi — при-
наймні, для старшого поко-
ління українців. Коли я
запитав її, хто переміг в
Полтавській битві, вона ска-
зала: «Наші!». А на уточ-
нююче запитання: «Наші —
це хто?», Світлана Іванівна
без тіні сумніву відповіла:
«Ну як хто? Совєтский
Союз!».

Єдині, хто від історії
трьохсотлітньої давнини
тільки виграв, - так це пере-
можені шведи. Відгрібши

під Полтавою, вони розсла-
бились, забули про амбіції і
зайнялися будівництвом
шведського соціалізму. Сьо-
годні ІКЕА* — найбільший
не сировинний інвестор в
економіку Росії. Шведи захо-
пили наші будинки і квар-
тири без жодного пострілу.
Вони знають про нас по тан-
кам і битвам. Ми про них —

по машинам, меблям та інте-
рєрам. Така ціна перемоги
під Полтавою.

*ІКЕА – шведська компа-
нія, власник однієї з найбіль-
ших в світі торгових мереж
з продажу меблів і товарів
для дому. На рівні з Volvo -
символ шведського економіч-
ного дива.

БРИТАНСЬКИМ ГЕЯМ 
ПООБІЦЯЛИ АНАЛОГ ВІНЧАННЯ

Британський міністр з прав жінок і питань рівності Лінн
Фезерстоун заявила, що уряд планує дозволити одностате-
вим парам використовувати при укладанні цивільних союзів
релігійні елементи.

Зокрема, уряд планує ввести читання релігійних текстів, а
також використання відповідної музики і символіки. Слова
Фезерстоун вже викликали критику релігійних діячів."Такий
дозвіл не може бути дано урядом, оскільки наразі чинний
закон про громадянські союзи забороняє використання будь-
яких елементів релігійного культу у церемонії", - заявили
юристи церкви Англії. Для нововведення буде потрібно при-

йняти поправки до цього закону. Християнські релігійні діячі
мають намір протистояти таким заходам, оскільки вважають
їх кроком до повної легалізації одностатевих шлюбів. Варто
відзначити, що одностатеві союзи були узаконені у Велико-
британії в 2005 році. Однак вони не прирівнюювалися до
церковного шлюбу. 

Джерело - Корреспондент

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ СУД 
ВІДІБРАВ У РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ СТАТУС

Російська мова, яка була регіональною в Севастополі з
2006 року, втратила цей статус за рішенням одного з міських
судів. Тепер їй не забезпечуватимуть особливий захист.

Ленінський районний суд Севастополя 1 липня скасував
рішення Севастопольської міської ради від 26 квітня 2006
року про присвоєння російській мові статусу регіональної.
Про це повідомила начальник юридичного відділу виконав-
чого апарату Севастопольської міськради Олена Близнюк. Рі-
шення про скасування статусу регіональної прийняла суддя
Світлана Левадко, яка розглядає справу із січня 2010 року.
Міська рада має намір оскаржити це рішення суду. Російська
мова мала регіональний статус у Севастополі з квітня 2006
року, коли міськрада визнала її мовою, якій необхідні охо-
рона та розвиток.

Прокурори Севастополя, Луганської та Харківської обла-
стей раніше опротестували рішення відповідних органів міс-
цевого самоврядування про надання російській мові статусу
регіональної.
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Світовий «досвід»
Протягом двох останніх

місяців відбулося декілька
серйозних заворушень у
світі. 

Найкривавішим  протис-
тояння відбувалися в Кирги-
зії, які почалися спочатку як
антипрезидентські, а до чер-
вня переросли міжетнічні
конфлікти. Загинуло півсотні
людей, поранено - 600.

Найвідомішою з європей-
ських країн  в контексті бун-
тів цього року була Греція
яка спочатку поринула в еко-
номічний хаос, а потім як на-
слідок в протести на вулицях
міст. Демонстранти висту-
пили проти наміру уряду
підвищити пенсійний вік,
зменшити розмір пенсій, і

полегшити компаніям умови
звільнення співробітників.
Грецькі телеканали і радіо-
станції припинили на добу
передачу випусків новин, в
країні не вийшла жодна га-
зета. Скасовано рух всього
залізничного транспорту,
включаючи приміські елек-
трички. У найбільшому
порту країни Пірей, в 10 кі-
лометрах на північний захід
від центру Афін, сотні де-
монстрантів блокували від-
правку на острови
Егейського моря близько 20
поромів з транзитними паса-
жирами. 

Греція не єдина європей-
ська країна яка бунтувала на
економічному грунті. Як пе-
редає 1news.az десятки тисяч

ЧИ МОЖЛИВИЙ
В УКРАЇНІ БУНТ?

Зміна влади в державі часто супровод-
жується мирними або навіть збройними

протистояннями. Нащастя в Україні з часів
здобуття незалежності влада здобувається

мирними конституційними способами. Не
стало виключенням навіть Помаранчева ре-
волюція, яка відбувалася в момент високого

градусу невдоволення народом владою.
Разом з тим після певного терміну роботи

нової влади невдоволення народом зрос-
тає – опозиція традиційно невдоволена

діями влади, а прихильники розчаровані не
виконанням обіцянок тої ж такої влади.

Нова українська влада відпрацювала 100
днів. Чи встигла вона за цей час налашту-

вати проти себе суспільство? 



Правий Поступ 7число 15,  липень 2010 р.  Б.

учасників демонстрацій
пройшли маршами по най-
більших містах Італії – Римі,
Мілані та Неаполі на знак
протесту проти скорочення
бюджетних витрат. Проф-
спілкові лідери заявляють,
що бюджетні скорочення
вдарять у першу чергу по
бідних верствах населення.
Як повідомляється, уряд
Сильвіо Берлусконі має
намір скоротити бюджетні
витрати більш ніж на 30
млрд доларів у найближчі
два роки.

В столиці Іспанії Ман-
дриді страйкували дер-
жслужбовці, яким уряд
планує скоротити заробітню
плату на 5% (!) до них при-
єдналися працівники метро-
політену чим паралізували
рух в столиці, адже 2 мі-
льйони користувачів метро
змушені були пересісти на
автобуси, таксі та власні ав-
томобілі.

У Франції стався транс-
портний колапс через страйк
працівників транспорту. У
страйку беруть участь проф-
спілки залізниці, авіації,
метро та автобусного сполу-
чення. Демонстранти висту-
пають проти проведення
пенсійної реформи.

Невдоволенні зарплатами
і ізраїльтяни. Зокрема, страй-
кували співробітники ізра-
їльського МЗС, які
натякаючи на недостатньо
високу, з їхньої точки зору,
зарплату з'явилися на роботу
в джинсах і сандалях,. Про
це повідомив сайт служби
новин ВВС із посиланням на
офіційне джерело в МЗС Із-
раїлю, який вважав за краще
не називати своє ім'я. 

Через страйк дипломатів
були зірвані програми візитів
до Ізраїлю Президента Есто-
нії Тоомаса Хендріка Ільвеса
і Президента Болгарії Геор-
гія Пирванова. 

Непальська опозиція в
травні організувала акції не-
покори з вимогою зміни
прем’єр-міністра країни. Під
час заворушень було забло-
ковано центр міста та всі до-
роги що ведуть до столиці
Непалу.

Одними із найкривавіших
після киргизьких подій стали
заворушення в Таїланді, де

протестуючі вимагали роз-
пуску парламенту і прове-
дення позачергових виборів.
Протистояння вилилось у
збройні сутички між протес-
тантами та військовими,
внаслідок чого загинуло
кілька десятків осіб, сотні –
отримали поранення.

Українськи перспективи
Заворушення зазвичай

мають кілька першопричин:
релігійна, расова, націо-
нальна ворожнеча, політичні
протистояння та невдово-
лення населення економіч-
ним станом в країні. Нажаль
всі ці першопричини в Ук-
раїні присутні. Причому при-
сутні в загострених формах.

Релігійна, расова, націо-
нальна ворожнеча. 

Україна як і багато євро-
пейських країн сьогодні ак-
тивно населяється вихідцями
з азійських, африканських
країн, які  зазвичай є носіями
іншої, відмінної від україн-
ців віри, кольору шкіри, мен-
тальних особливостей тощо.
На всеукраїнському рівні
присутність іноземних жите-
лів зазвичай породжує лише
активізацію скінхедів. А ось
в місцях компактного прожи-
вання етнічних груп можуть
бути серйозні конфлікти на-
віть з смертельними наслід-
ками. Особливо це
стосується тих подій коли
влада намагається обмежити
права таких етнічних груп.
Варто лише згадати постійні
конфлікти між кримськими
татарами та росіянами в
Криму з приводу землі, або
протести тих же татар проти
спорудження пам’ятника Ка-
терині ІІ в Одесі, яка є загар-
бницею та поневолювачкою
в очах кримських татар та
українців.

Політичні протистояння.
З часу проголошення не-

залежності України владна
верхівка під керівництвом
Кравчук та Кучми цілеспря-
мовано вела роботу на
роз’єднання єдиного україн-
ського народу на схід і захід,
північ і півден, адже зрозу-
міло що роз’єднаним наро-
дом легше керувати. За
підсумком п’ятнадцяти років

такого штучного протистав-
лення в Україні сформува-
лося дві групи схід і захід,
російськомовне і україно-
мовне, проєвропейське і про-
московське населення. Як
наслідок – як ніколи високий
градус політичного протис-
тояння в державі. Масла у
вогонь підливає ще й те що
одна така політична група,
яка сформувалась на сході та
півдні країні, повністю під-
пала під вплив однієї з полі-
тичних сил, а саме – Партії
Регіонів. Тому й не дивно що
політичні протистояння в ок-
ремих регіонах переходять
межу просто дебатів. 

Економічний бунт.
Якщо всі  вище описані

чинники в основному приво-
дять до протистоянь між різ-
ними групами людей, то
невдоволення економічною
ситуацією в країні вилива-
ється на голову владних чи-
новників. І не важливо чи
чиновник від «своєї» чи
чужої партії. Приклади про-
тистоянь у Європі яскраво
демонструють – народ не-
вдоволений життям не роз-
бирається де свій де чужий,
в Греції били вітрини усіх
магазинів. Народ виходить
проти влади коли та не вико-
нує свої обіцянки.

Повертаючись до запи-
тання поставленого на по-
чатку статті варто лише
згадати передвиборчі обі-
цянки сьогоднішнього прези-

дента. Податкові реформи,
відмова від кабальних креди-
тів МВФ, суттєве підви-
щення зарплат та пенсій,
зниження цін на газ для на-
селення тощо. Після корот-
кого проміжку часу
новообраний гарант Консти-
туції встиг змінити всіх клю-
чових високо посадовців,
сформувати лояльну коалі-
цію та уряд. Але при таких
сприятливих умовах жодної
(!) обіцянки виконано не
було. Податкову реформу
розпочали, але вона покли-
кана не вирішувати про-
блеми в сфері
оподаткування, а  загнати
підприємців у рабство.
Гроші в МВФ позичаються,
пенсії та зарплати зросли на
кілька гривень. Інші ре-
форми взагалі проводяться в
тоталітарному дусі – обме-
ження прав на мирні зіб-
рання, обмеження прав
новостворених партій при-
ймати участь у виборах. Все
це на фоні посилення тиску
на ЗМІ та «розгулу» міліцій-
ного свавілля не сприяє ста-
більності в країні.

Виступи опозиції, студен-
тів, профспілок та громад-
ських організацій що
відбувалися за останні чо-
тири місяці роботи нової
влади говорять лише одне –
ситуація в країні вибухоне-
безпечна. І відповідальність
за це несе лише владна вер-
хівка!

Олександр Машлай
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Шалена злива з градом і
сильними поривами вітру
цього літа накривала Київ
двічі. Першого разу – під час
візиту президента Росії
Дмитрія Мєдвєдєва. Другого
– 2 липня, під час відвідин
України державним секрета-
рем США Хілларі Клінтон.
Не будемо гадати, що при-
рода хотіла цим сказати. Вка-
жемо лише на той факт, що в
міжнародній політиці сильні
дощі дійсно роблять Януко-
вича щасливим. Жоден пре-
зидент України досі ще не
мав настільки сприятливої

міжнародної ситуації. Безза-
стережна підтримка Кремля
з одного боку і одночасно за-
хвату та похвали зі сторони
Вашингтону. Віктор Ющенко
був Дон-Кіхотом від полі-
тики, який кидався на при-
марну євроінтеграцію і
членство в НАТО як на ціл-
ком реальні перспективи,
тоді як світ вперто повторю-
вав: «Ви нам не потрібні».
Янукович тут - це, швидше,
Санчо Панса, який не бачить
примари величних готичних
замків омріяної Європи, а
тому пішов туди, де двері

відкриті і де він вірить, що
його накормлять, прихистять
і полюблять. Можна назвати
це словом «прагматизм».
Але тоді пригадується дуже
прагматична фраза колишнь-
ого спікера Верховної Ради
Олександра Ткаченка: «Суве-
ренитет (України – ред.) - по-
нятие не глубокое. Его ни на
хлеб не намажешь, ни в бен-
зобак не заправишь».

Чому США здали Україну
Після перемоги Барака

Обами на президентських
виборах у США багато хто
побоювався, що це карди-
нально змінить зовнішньопо-
літичний курс Вашингтону.
Адже не секрет, що укра-
їнське лоббі за океаном має
найсильніші позиції в сере-
довищі республіканців. А

чорношкірий демократ Барак
Обама ніколи не відзначався
інтересом до проблем Схід-
ної Європи. 

Сьогоднішня зовнішня
політика США полягає одно-
часно у спробах переманити
Росію у табір союзників по
боротьбі з рабськими теро-
ристами та Іраном, а по-
друге – зміцнити
Московщину для того, щоб
вона могла стримувати шале-
ний розвиток Китаю на дале-
кому сході. Якщо за часів
«холодної війни» Кремль був
головною загрозою для Аме-
рики і його послаблення вхо-
дило в інтереси Білого Дому
(частково притримуватися
цієї політики республіканці
продовжують і тепер), то
нині «американський види-

ЯНУКОВИЧ, ЯК 
УЛЮБЛЕНЕЦЬ СВІТУ

Українці, як і за часів УНР, сьогодні не
мають у світі надійних і впливових союзників.
Світ, як і тоді, воліє мати справу лише з тими,

кого визнає і підтримує Москва.
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мий фронт» пролягає Іраком,
Іраном, Афганістаном, а не-
видимий – Китаєм. Росія при
такій грі за задумом за-
океанських стратегів-демо-
кратів неодмінно має стати
союзником, або принаймні
займати нейтральну пози-
цію.

Заради росіян Барак
Обама ліквідував проект
ПРО, який передбачав розмі-
щення системи протиракет-
ної оборони в Польщі та
Чехії. Другим кроком стало
те, що після перемоги Вік-
тора Януковича, американці
віддали Україну в сферу ор-
біти Кремля. Те що, Хілларі
Клінтон відвідала Україну
тоді ж, коли Барак Обама –
Москву, промовистий факт.
Але ще більш промовистими
були безпосередні заяви, як
висловився Янукович: «гене-
рального секретаря». Клін-
тон дала зрозуміти, що Білий
Дім вже не буде, як раніше,
ревниво відноситися до ви-
бору Україною свого зов-
нішньополітичного
партнера. Якщо раніше
стояло питання, або з Ро-
сією, або з США та ЕС, то
тепер нам завуальовано ка-
жуть – ми підтримуємо вас у
вашій інтеграціє з Москвою,
можете на нас (США) в
цьому питання розрахову-
вати. Висловлювання ж
Клінтон про те як добре Яну-
кович бореться за свободу
слова, можна вважати, поста-
вили у зовнішній політиці
США відносно України
жирну крапку. Цієї політики
більше немає. Вона – лише
похідна від загравань з
Москвою.

Ядерне питання
Україна двічі здавала

ядерну зброю. У 1993 році,
США та Росія роззброїли
Україну, оскільки остеріга-
лися тут політичної неста-
більності і того, що «бомба»
може потрапити до невідо-
мих рук. Потім, коли утвер-
дився режим Кучми,
забанувала така важлива для
міжнародної спільноти «ста-
більність» і питання подаль-
шого ядерного роззброєння
України призупинилося. Але
от, перемагає Янукович. В
Вашингтоні знають про його

наміри «розкатати» країну і
покласти її під ноги Путіна,
а тому не виключають заво-
рушень і навіть територіаль-
ного розколу. Більшість
сценаріїв передбачають не-
стабільність в тій чи іншій
мірі. В таких випадах амери-
канці завжди намагаються
звести до мінімуму можли-
вість «витоку» урану у не-
контрольованому напрямку.
Янукович радо хапається за
пропозицію віддати збагаче-
ний уран. Ось як йому стати
героєм на міжнародній арені,
а не лише в Кремлі, ось за-
вдяки чому йому потисне
руку Обама!

При таких розкладах,
Україну чекає або сценарій
Білорусії, коли з заходу ми
впремося в глухий забор, на
який годі видертися, а зі
сходу нас постійно кусати-
муть то нафтою, то газом.
Так, щоб знекровити, але не
поконати.  Або ж сценарій
УССР.  Але це вже зовсім
сумно. Змінити щось можуть
лише вибори. При цьому
важливими стають не лише
вибори в Україні, але й в
США. Можна не сумніва-
тися, що на наших наступ-
них парламентських виборах
2011 року, у випадку м’якої
фальсифікації (на рівні 10%)
і Москва і Вашингтон на-
звуть їх прозорими і відпо-
відними стандартам. Бо
збереження влади Януковича
буде їх пріоритетом, а мож-
ливо навіть необхідною умо-
вою союзних угод Росії і
США. Тому можливість
України вирватися з обіймів
російського ведмедя, знову ж
таки, вбачається лише за
умов відповідної зацікавле-
ності США та ЄС. А теоре-
тично така зацікавленість
може з’явитися лише після
перемоги республіканців і
зміни зовнішньополітичного
курсу Вашингтону та схід з
політичної авансцени Мер-
кель в Німеччині і Саркозі у
Франції. Українці, як і за
часів УНР, сьогодні не мають
у світі надійних і впливових
союзників. Світ як і тоді
воліє розмовляти з тими
представниками, яких визнає
і підтримує Москва.

Ігор Гошовський

Виявляється не тільки в
Україні під час виборів пре-
зидента електорат ділиться
акурат по територіальному
принципу. Наприклад, у
Польщі під час виборів (4
липня) країна також розділи-
лася на два табори. Патріота,
католика і консерватора Яро-
слава Качинського підтри-
мала на сході (або точніше на
правому березі Вісли), а лібе-
рала Коморовського – на за-
ході (лівому березі). При
цьому, як і в українському випадку, важко уникнути істо-
ричних обґрунтувань вибору. Так, землі де проголосували
за Коморовського – це терени (Поморря, Сілезія, Познан-
щина), що переважно увійшли до складу Польщі після
Другої світової війни. Тоді як вотчина Качинського (пол-
ьська Галичина, Холмщина, Підляшшя, Мала Польща і
центральна частина країни) майже збігається з кордонами
Польщі часів Пілсудського, якщо не брати до увагу укра-
їнські землі тієї держави.

Якби примінити польських кандидатів до українських
реалій, то найближчим до Качинського електоратом було б
населення Галичини та Волині. Відтак, поглянувши на
карту, побачимо, що найконсервативніші, найрелігійніші
та найбільш негативно налаштований до Росії люди про-
живають акурат між східним берегом Вісли та Збручем. Ін-
шими словами, польський схід та український захід в
цьому аспекті – разом. Ось так іноді несподівано електо-
ральні карти виявляють сліди давно стертих держав, чиї
кодони давно перекроєно. Тільки якщо українські вибори
послідовно і чітко виявляють середньовічний кордон Речі
Посполитої і Московсь-
кої держави, або точ-
ніше Речі Посполитої і
Дикого степу. То пол-
ьська президентська ви-
борча кампанія
несподівано «стерла»
лінію Керзона і про-
явила кордони прита-
манні їй до 1939 року. 

Ігор Гошовський

СХІД І ЗАХІД РАЗОМ
Світоглядно східні поляки близькі західним
українцям

Власна думка
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Червень багатий на
значні історичні події. Чого
вартують лише початок со-
вєцько-німецької війни та
масові розстріли в’язів со-
вєцьких тюрем після її по-
чатку. У черговому етапі
масової історичної м’ясо-
рубки українцям, схоже,
знову хотіли відвести роль
гарматного м’яса, що здатне
було лише вмирати за чужі
інтереси без думки про

власні державу і волю.
Та іншої думки були

українські націоналісти, без-
страшні лицарі, що задовго
до початку війни ставили
своєю метою «здобути Укра-
їнську державу або згинути в
боротьбі за неї». Під прово-
дом бандерівської ОУН укра-
їнці включилися в боротьбу
за свої права і своє щастя від
самого початку війни за-
вдяки батальйонам «Нахті-

галь» і «Роланд». Саме за-
вдяки їх блискучим діям
було проголошено «Акт від-
новлення Української дер-
жави» та розпочато нову
сторінку української історії.

Не дивлячись на те, що за
відмову відкликати цей Акт
керівництво ОУН(б) було по-
саджене до концтаборів і
тюрем, бандерівці, а з ними і
українці, активно почали бо-
ротьбу зі зброєю в руках

проти двох грізних окупантів
– настала героїчна та славна
пора боротьби Української
Повстанської Армії, що три-
вала близько 20 років.

… Бандерівське керів-
ництво розуміло, що самою
лише збройною силою
Україну не побудуєш і не
розбудуєш. Збройна бо-
ротьба та майбутня держава
потребувала централізова-
ного керівництва, єдиного
апарату управління, що вико-
нував би функції підпільного
уряду. Також переслідува-
лася ціль запевнити народ у
тому, що боротьба не безна-
дійна і її цілі вже видно на
горизонті. Саме такою була
мотивація націоналістів,
коли у червні 1944 року на
Самбірщині під охороною
відділів УПА відбулася уста-
новча конференція УГВР.

Багато хто зараз апе-
люючи до своєї пам’яті та
знань з історії України не
пригадає — що ж це за
УГВР? Нині Україна взяла
курс на поглиблене дослід-
ження та аналіз сторінок ді-
яльності Української
повстанської армії (УПА) та
Об’єднання українських на-
ціоналістів (ОУН), адже їх
вплив на формування укра-
їнської державності важко
переоцінити. Про УГВР ін-
формація дуже обмежена,
ніби її взагалі не існувало.
Якщо УПА була військом, а
ОУН — однією з політичних
партій, то УГВР являла
собою орган, який виступав
за консолідацію усіх укра-
їнських сил для збройної бо-
ротьби підпілля проти німців
і більшовиків. Крім цього,
УГВР виконувала роль зако-
нодавчого органу підпілля в
роки Другої світової війни.

У січні 1944 з мандату
командування УПА Л. Шан-
ковський очолив ініціативну
комісію, яка встановила
зв'язки з окремими представ-
никами партій та непартій-
ними діячами. Представники
ОУН полк. А. Мельника не
погодилися увійти до плано-

Великою датою українського державотворення є червень 1944
року. Саме тоді з ініціативи бандерівської фракції ОУН та команду-

вання УПА було створено підпільний уряд воюючої України, неза-
лежний від жодного окупанта, що своєю головною метою ставив

захист інтерес української Нації – 
Українську Головну Визвольну Раду.

УРЯД БЕЗ ДЕРЖАВИ
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Склад Української Головної
Визвольної Ради
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ваного керівного органу.
Установчі збори УГВР відбу-
лися 11 — 15 липня 1944
року поблизу с. Недільна на
Самбірщині під охороною
відділів УПА. У зборах
взяло участь 20 осіб, інші 5
погодилися прийняти ман-
дати, але не могли прибути.
Між засновниками більшість
не належала до ОУН; 10 з
них походили з північно-за-
хідних Земель та Наддні-
прянщини. В Україні згодом
кооптовано 4 члени (до 1950
року). На зборах, якими ке-
рував Р. Волошин, схвалено
тимчасовий устрій, плат-
форму та універсал УГВР до
українського народу. УГВР
ухвалила демократичні за-
сади державно-політичного
життя і соціально-еконо-
мічну програму майбутнього
устрою України. Обрано пре-
зидію УГВР: президент - К.
Осьмак з Києва (помер у Во-
лодимирській тюрмі), віце-
президент - В. Мудрий, о. І.
Гриньох та І. Вовчук, гене-
ральний секретаріат (гол. Р.
Шухевич — Т. Чупринка),
генеральний суд і генераль-
ного контрольного.

Згідно з програмовим до-
кументом УГВР - Законом
України "Про устрій УГВР"
від 13 липня 1944 року,
Українська Головна Виз-
вольна Рада це: «верховний
орган українського народу в
його революційно-визволь-
ній боротьбі за УССД».

Пункт 5 даного закону
вказує, що: «УГВР склада-
ється з 25 членів. Число чле-
нів може бути збільшене
шляхом кооптації. 

Стояв на чолі Ради та ре-
презентував її назовні Прези-
дент УГВР, що присягав
Великому зборові УГВР. В
період між сесіями Великого
збору УГВР керівництво нею
здійснювала Президія на
чолі з Президентом. До неї
також входили троє віцепре-
зидентів та чотири члени
Президії.

Виконавчим органом
Ради був Генеральний секре-
таріат. Він складався з:

а) Голови Генерального
Секретаріату;

б) Секретаря Внутрішніх
Справ;

в) Секретаря Закордон-
них Справ;

г) Секретаря Військових
Справ і Командира Збройних
Сил;

д) Секретаря Фінансово-
господарських Справ.

Рада мала свій судовий
орган – Генеральний суд, а
також Контрольну колегію,
контрольно-виконавчий
орган УГВР. Контрольна ко-
легія перевіряла фінансово-
господарську діяльність всіх
органів УГВР, зокрема нагля-
дала над фінансово-госпо-
дарською політикою
Генерального Секретаріату.

Згідно з «Платформою
УГВР» цілями і завданнями
Ради були:

1) Об'єднати і координу-
вати дії всіх самостійницько-
визвольних сил українського
народу на всіх землях
України та поза ними для на-
ціонально-визвольної бо-
ротьби проти всіх ворогів
українського народу, зокрема
проти московсько-більшо-
вицького і німецько-гітле-
рівського імперіалізмів, за
створення Української Само-
стійної Соборної Держави
(УССД).

2) Визначити ідейно-про-
грамові напрямки визвольної
боротьби українського на-
роду.

3) Керувати всією націо-
нально-визвольною бороть-
бою українського народу аж
до здобуття державної неза-
лежності і створення органів
незалежної державної влади
в Україні.

4) Репрезентувати, як
Верховний всеукраїнський
центр, сучасну політичну бо-
ротьбу українського народу в
краю і закордоном.

5) Покликати до життя
перший український держав-
ний уряд та скликати перше
українське всенародне пред-
ставництво.

Відповідно до вищеназва-
них принципів, діяльність
УГВР в Україні під радянсь-
кою окупацією полягала у
керуванні через УПА зброй-
ною боротьбою та веденні
через ОУН політичної та
пропагандивної роботи
проти совєцької влади. Офі-
ційними виданнями були

«Вісник УГВР» (1944 — 45),
«Бюлетень інформації
УГВР» (9 випусків, 1948 —
51); видано також 1 випуск
часопису «Самостійність»
(1946). Бюро інформації очо-
лював кооптований член
УГВР, публіцист П. Полтава.
УГВР підтримувала Укра-
їнську Греко-Католицьку
Церкву проти насильної лік-
відації та вела пропаганду
серед червоноармійців у За-
хідній Україні. У 1946 прове-
дено бойкот радянських
виборів. У жовтні 1949 року
УГВР, УПА й ОУН видали
«Звернення Воюючої
України до всієї українсько
еміграції» із закликом акти-
візувати визвольну справу за
кордоном. По смерті Р. Шу-
хевича (1950) генеральний
секретаріат очолив Ю. Ко-
валь (справжнє прізвище В.
Кук), який, однак, у середині
1950-их pоків потрапив до
рук більшовиків. Більшість
членів УГВР в Україні заги-
нула або була заарештована.
Тоді ж практично УГВР в
Україні перестала існувати.

Уже в кінці 1944 року за
кордон виїхала частина чле-
нів УГВР і тут оформила За-
кордонне Представництво
(ЗП УГВР), головою якого
став о. І. Гриньох. Зовнішні
зв'язки та інформацію прова-

див генеральний секретар за-
кордонних справ М. Лебедь,
який у 1945 встановив
зв'язки з союзниками в Іта-
лії. Ще на початку 1944 року
представники визвольного
підпілля, що діяли від імені
ініціативної комісії УГВР,
вели розмови та досягли дея-
ких узгоджень (взаємний не-
напад на спільній території
дій) з польським підпіллям
(Армія Крайова) та урядо-
вими і військовими пред-
ставниками Румунії й
Угорщини. Уже в еміграції
вислано низку меморіалів,
серед інших на Мирову кон-
ференцію в Парижі (спільно
З представником екзильного
уряду УНР), було проведено
інтенсивну інформативну ді-
яльність (Українська Пре-
сова Служба), організовано
допомогу рейдуючим на за-
хідних відділах УПА та ут-
римувано контакти з
підпіллям в Україні. При ЗП
УГВР діяла Місія УПА. До
1948 року Закордонні Ча-
стини ОУН (С. Бандери)
підтримували ЗП УГВР, але
незабаром виникли між
ними розходження — ідеоло-
гічні, тактичні й особисті;
лише нова фракція, що в
1954 році розійшлася з С.

продовження >> ст. 13

Президент УГВР Кирило Осьмак
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1.У лютому 1929–го, мо-
лодий Ленкавський став
одним із двадцяти восьми
співзасновників ОУН. 

2. В умовах розколу він
єдиний із співзасновників
став на бік Проводу ОУНр.
та його Голови С. Бандери.
Учергове опинившись на ві-
стрі внутрішньоорганізацій-
ного конфлікту, він силою
свого авторитету вирішально
впливав на збереження орга-
нізаційного ядра та ідеоло-
гічної спадкоємності
революційного крила ОУН.

3. Ленкавський був голов-
ним ідеологом ОУН.  Він
здійснював значний органі-
заційний та ідеологічний

вплив на процес заснування
та становлення цієї організа-
ції, а його “Десять заповідей
українського націоналіста ”
на багато років вперед ви-
значили курс взагалі всього
націоналістичного руху.

4. Саме він організував у
Львові ефективну роботу Го-
ловного осередку пропа-
ганди. Через легально
діючий Інститут націоналі-
стичної освіти ним здійсню-
валося ідеологічно-
пропагандистське забезпе-
чення всього  процесу дер-
жавотворення, залучення до
нього широкої громадсько-
сті, наукових та мистецьких
кіл, підготовка друкованих

матеріалів для похідних груп
ОУН на терени Східної
України. 

5. На II (Краківському)
Великому Зборі ОУН він
обраний ідеологічним рефе-
рентом Проводу ОУН(р) і
стає третім заступником Бан-
дери (поряд зі Стецьком і Ле-
бедем). В організаційній
роботі, політиці й ідеології
Степан Ленкавський відзна-
чався винятковою безком-
промісністю і
принциповістю позицій. У
повсякденній праці – глибо-
кодумністю, надзвичайними
аналітичними здібностями,
вродженим філософським
складом мислення.

6. У Проводі Закордонних
Частин ОУН Ленкавський
був заступником Бандери.
Одним із найважливішим до-
сягнень в цьому напрямку є
його вплив на процес консо-
лідації українських гро-
мадських організацій у
формі Світового конгресу
вільних українців. Перебу-
ваючи на чолі ЗЧ ОУН, С.
Ленкавський докладав вели-
ких зусиль до політичної
консолідації української
еміграції. Він зумів налаго-
дити персональні контакти
та досягнути порозуміння з
українськими політичними
силами, що входили до
об’єднання УНРада, і особ-

10 ФАКТІВ ПРО 
СТЕПАНА ЛЕНКАВСЬКОГО

Активні публічні
дебати тільки на-
вколо кількох про-
відників ОУН-УПА
призвели до того,
що не менш  ви-
значні діячі  націо-
нально-визвольног
о руху часто зали-
шаються в тіні, а їх
життєписи мало ві-
домі. Серед таких
можна виділити і
Степана Ленкавсь-
кого, якого в основ-
ному знають лише,
як автора «Дека-
логу», а про іншу
його діяльність
мало кому відомо.
Проте існує як міні-
мум 10 фрагментів
його біографії, про
які варто знати
кожному, хто хоч
частково ціка-
виться історією
ОУН.

Майя Москвич
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ливо з ОУН (м), принципо-
вий конфлікт із якою тривав
від 1940 р.

7. У повоєнні роки став
заступником Бандери з внут-
рішньопартійної роботи, ку-
рував військовий сектор та
спецслужби ОУН – розвідку,
контррозвідку, референтуру
крайових зв’язків (К–3),
створив і очолював аналі-
тичну референтуру підсо-
вєтських справ (РПС).
Специфіка цієї роботи також
не дозволяла йому афішу-
вати свою персону. Про
справжню роль Ленкавського
у структурі ОУН радянські
спецслужби так до кінця й не
знали.

8. Він був надзвичайно
талановитим конспіратором.
Після перебування у
польських в’язницях
(вперше був заарештований
у листопаді 1930 року) та в
нацистському концтаборі
«Аушвіц» (гітлерівці схо-
пили його 29 липня 1941–го,
а на волю вийшов лише 19
грудня 1944–го) написав чи-

мало посібників із конспіра-
ції. 

9. Після вбивства Сте-
пана Бандери у 1959 р. він
одноголосно обраний Про-
відником ЗЧ ОУН, у цьому
статусі підтверджений VI
Конференцією у 1963 р. і пе-
ребував на такому становищі
до 1968 р. Час його провід-
ництва – це час виваженої і
глибоко інтелектуальної по-
літики ОУН. Неперевершена
заслуга Степана Ленкавсь-
кого полягає у тому, що після
смерті Степана Бандери він
зумів подолати в Організації
стан шокованості та розгуб-
леності, віднайшов у собі
сили і розум, аби вивести її з
потрясіння і повернути віру
у незнищенність.

10. Він усього себе при-
святив ОУН – не мав ні сім’ї,
ні власного житла – й уникав
будь-яких проявів публічної
популярності. Він жертвував
себе задля великої українсь-
кої справи, не передбачаючи
ніяких дивідендів. 

Степа́н Ленка́вський – (народився 6 липня 1904, с.
Угорники, біля Івано-Франківська – помер 30 жовтня 1977,
м. Мюнхен) – український політичний діяч, публіцист,
один із ідеологів Організації Українських Націоналістів.

Народився у родині греко-католицького священика. Ди-
тинство минуло в селах Фитьків і Загвіздя. Навчався на фі-
лософському факультеті Львівського університету.

Зі середини 1920-х рр. – активний учасник націоналі-
стичного руху, провідний член Організації Вищих Класів
Українських Гімназій, член проводу Союзу Української
Націоналістичної Молоді.

В 1928 брав участь у редагуванні (разом з С.Охримови-
чем та І.Габрусевичем) першого нелегального націоналі-
стичного видання для молоді - журналу «Юнак», був
співробітником «Українського голосу» (1929-1932, Пере-
мишль) і «Бюлетня КЕ ОУН на Західноукраїнських Землях
(ЗУЗ)». З лютого 1929 увійшов до складу першого Про-
воду ОУН на ЗУЗ, був референтом ідеологічного відділу.

Листопад 1930 – заарештований польською поліцією у
Кракові і у вересні 1932 р., під час процесу «конгресівців»,
засуджений до 4 років ув'язнення.

1939 – після гітлерівської окупації Польщі та частини
західноукраїнських земель увійшов до складу Проводу
ОУН (Б). З квітня 1941 – референт пропаганди ОУН (Б).

29 липня 1941 р. - як один з ініціаторів проголошення
Української держави у Львові був заарештований Гестапо і
до 19 грудня 1944 р. ув'язнений у концтаборі Аушвіц.

1950-1951;1959-1968 – очолював Провід ОУН, згодом
керував відділом пропаганди і редагував газету «Шлях Пе-
ремоги».

В останні роки займався філософією (китайською, ін-
дійською, спадщиною Г.Сковороди, Канта, Шопенгауера,
Шпенглера).

історична довідка

Бандерою — ОУН за кордоном, співпрацює з ЗП УГВР.
Зважуючи все вищесказане, необхідно зауважити не-

зрозумілість ситуації, коли серед дослідників тема УГВР
не є такою ж популярною, як УПА чи, скажімо, Дивізія
«Галичина». Адже не кожна держава світу може похва-
литися таким сторінками власної історії, коли посеред
розрухи, війни та бездержав’я виникає цілісний орган
державного управління, що ставить завдання визволити
Україну від загарбників в умовах, коли це навіть теоре-
тично зробити було дуже важко.

Також вражає той факт, що Рада не була примітивним
і суто декларативним органом, створеним з метою пропа-
ганди. Вона реально функціонувала, проводила неабияку
роботу. Також УГВР засвідчила невмирущу соборність
українських земель, адже у ній поряд з галичанами пра-
цювали представники інших місцевостей не західної
України. Тим паче, що Президентом УГВР було обрано
наддніпрянця Кирила Осьмака.

Крім того, варто зауважити продуманість системи
УГВР, наявність у ній міністерств, судових та контроль-
них органів. Все це свідчить про життєздатність ідеї
Ради та її цілісність, а також про той величезний потен-
ціал, що був у ніц закладеній та який вдалося реалізувати
в далеко не повній мірі.

У зв’язку з цим хотілося б провести деякі паралелі із
сучасною Україною, державою із «паперовим» законом
лише для простих смертних, але не для «бомонду». Чи
не варто нам задуматися над напрацюваннями наших по-
передників та не втілити деякі з них у життя, наприклад
ідею контрольних органів із розстрільними повноважен-
нями? А поверх того: чи не перейняти нам ту старанність
і веденні справ та бажання працювати, що було характер-
ним для творців Ради? У наш час достатку та «демокра-
тії» чи не краще буде заглянути у недалеке минуле та
зробити певні дуже неоднозначні висновки?..

Володимир Галишин

УРЯД БЕЗ 
ДЕРЖАВИ

початок >> ст. 11

Охороняли Великий Збір УГВР найкращі загони УПА
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Так ішли наші прочани
на прощу до відпустових
церков, щоб там у стіп чудо-
творної ікони Матері Божої
просити розради й помочі в
життєвих журбах і нещастях.
І хоч Пречиста Діва Марія ті-
лесно не присутня у тих від-
пустових церквах, та однак
можна сказати, що духовно
Вона там справді перебуває.

У своїх чудотворних іконах
Вона скоріше вислуховує
просьби тих людей, що бла-
гають в Неї ласки і роздає їм
щедро благодаті, яких потре-
бують її почитателі. 

Думаю однак, що молоді
люди не зовсім розуміють
значення слів: "проща на від-
пуст", а шкода, бо це пре-
красна українська релігійна

традиція. Проща на відпуст
завжди була виявом глибокої
релігійної набожності на-
шого народу. Ця традиція
прощі на відпуст є сьогодні
дуже важливою, рушійною
силою, щоб оживити релі-
гійне життя в родинах, а
через родини - влити в серця
нашої молоді велику любов
до Пречистої Діви Марії,
якою з давніх-давен відзна-
чається наш український
народ. 

Під час Другої світової
війни і після неї можна за-
вважити повільний занепад
глибокої релігійності, пито-
мої нашому народові. Настав
час, щоб ми доклали всіх
наших зусиль і відновили цю
нашу вікову традицію прощі
на відпуст, а з тим і запев-

нили на довгі літа релігійне
життя в нашій суспільності. 

Хочу, отже, пояснити зна-
чення слова "проща". Проща
- це подорож до якоїсь
церкви, в якій є чудотворна
ікона, або копія якоїсь слав-
ної чудотворної ікони, зви-
чайно Пречистої Діви Марії і
задля цієї чудотворної ікони
церква наділена повним від-
пустом. Побожні відвідини
відпустової церкви дають
можливість осягнути велику
духовну користь. 

Проща є ділом покаяння,
бо вона вимагає багато тру-
дів і видатків. Проща є при-
людним визнанням віри і
наглядним свідоцтвом життя
людей згідно з релігійними
засадами. Проща є дуже важ-
ливим чинником в житті

ПРОЩА НА ВІДПУСТ
Багато є церков в Україні, що в них є чу-

дотворні ікони Пречистої Діви Марії, до яких
колись наш народ йшов на прощу. А йшли
наші прочани не раз з далеких сторін, бо-
соніж, у спеці сонця, а то й в негоду, з піс-
нями і молитвами на устах, в процесійних,

хресних походах. Сьогодні більшість людей
не знають що таке проща і значення її для

християнина
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кожної людини, бо досвід
каже, що прощі спонукали
багатьох людей до основної
поправи життя. 

Буває, що когось в родині
навістить якесь горе, неща-
стя, або виникнуть якісь не-
стерпні обставини, які може
тільки Божа Сила задоволь-
нити. Тоді люди роблять
обітницю піти на прощу до
відпустової церкви і там бла-
гати заступництва і помочі у
нашої Небесної Неньки Пре-
чистої Діви Марії перед Її
святою іконою. 

Багато вже Мати Божа ря-
тувала і тепер рятує тих, що
йдуть на прощу до Її церков і
перед Її чудотворними іко-
нами шукають порятунку,
розради й потіхи. Наші пра-
діди, батьки й матері йшли
милями на прощі до відпу-
стових церков Пречистої
Діви Марії. Чи ми, їхні на-
щадки, мали б занехаяти
таку гарну нашу релігійну
традицію тільки задля незро-
зумілої байдужості до того
всього, що наш народ століт-
тями цінив і шанував, як пе-
редання своїх батьків?..
Подумайте над тим, бо це
дуже важлива справа для ва-
шого власного добра і тут, і у
вічності ... 

Та може прийшла комусь
така думка, чому Пречиста
Діва Марія проявляє свою
чудотворну діяльність тільки
в деяких місцевостях і церк-
вах? Це можна пояснити
тільки нашою власною ду-
ховною користю, бо проща
на відпуст є нагодою достой-
ної заслуги за саможертву, за
труднощі мандрівки, за різні
невигоди і тому подібне.
Прочани прилюдно маніфе-
стують свою набожність,
чим спонукають інших до
вияву своєї релігійності. Тоді
також сильна надія на вислу-
хання молитов є для інших
прикладом віри у чудотворну
поміч Пречистої Діви Марії. 

Проща, отже ж, є виявом
набожності. Однак ми по-
винні розсудливо зробити
постанову відбути таку
прощу на відпуст. Не брати
участі в прощі суперечить
нашій церковній традиції, є
виявом гордості і незнання
релігійності наших предків.
Однак, постановляючи піти

на прощу на відпуст, треба
мати на увазі, щоб ця наша
постанова не була перешко-
дою у виконанні обов'язків
нашого стану. Також не
треба нарікати на вбогість,
або недостаток та інші об-
ставини, що стоять нам на
перешкоді взяти участь в
якійсь прощі, до якої ми хо-
тіли б приєднатися. Тоді по-
линьмо думками до цієї
відпустової церкви і з дале-
кої віддалі просімо Пречисту
Діву Марію про поміч у
наших потребах. 

Перевіряймо себе, якою є
наша побожність відносно
відбуття прощі. Чи наша на-
божність є правдивою і
щирою? Чи ця наша набож-
ність діє з вищих спонук? І
дякуймо Господеві Богові,
що і далеко від рідної землі
маємо нагоду відбувати
прощу до наших рідних чу-
дотворних ікон Пречистої
Діви Марії. 

3 яким приготуванням
треба брати участь у прощі
на відпуст? 

1. Передусім мусимо від-
далити від себе непутяще
життя, бо до багатьох прочан
можна віднести слова св.
євангелиста Івана, який ви-
словився про юдеїв, що при-
йшли до Витанії: " ... вони

прийшли не тільки задля
Ісуса, але щоб побачити і Ла-
заря, котрого воскресив з
мертвих" (Ів. 12, 9). 

Велич і мета справжньої
прощі на відпуст – осягнути
благодать і зцілення, уздо-
ровлення душі, а часом і
тіла. Якщо бажаємо бути ви-
слуханими, погляньмо понад
усе дочасне на вічну вартість
Божої благодаті і на дорого-
цінність ласкавого вислу-
хання нашої просьби. 

2. Треба уникати всього
стороннього, нерозумних і
недоречних вчинків. Ми му-
симо ділом виявити нашу ре-
лігійність і набожність до
святого місця і не робити
нічого, що було б причиною
зневаги. 

Тут слід пригадати слова
св. Папи Пія Х: " ... марно
надіятися щедрішого благо-
словення з неба, якщо наша
набожність до Всевишнього
Господа Бога далека від
цього, щоб осягнути милість,
якщо вона схожа радше на
вложення бича в руки Божі,
яким наш Божественний
Спаситель прогнав геть тих,
що зневажили Його свя-
тиню". 

3. Проща поєднана з на-
божністю і умертвленням;
отже треба нам приготувати

наші душі, щоб були звер-
шено чистими; ревно і по-
божно молитися і зобов'язати
себе якимсь справжнім по-
жертвуванням. 

4. Приносячи наші
просьби, треба нам додержу-
ватися доручення, яке дав
Ісус Христос: насамперед –
духовні справи, а відтак –
дочасні речі; жертвувати
наше благочестя в дусі і з до-
вір'ям. 

5. У всіх відправах треба
заховуватися гідно і до-
стойно, зберігаючи припи-
сані правила в часі відпусту.
Треба так поступати, щоб
кожна річ служила для на-
шого звершення і не можна
допуститися до такого, що
могло б спричинити згір-
шення. 

Якщо, милі брати і се-
стри, прощі будуть відбува-
тися в такий спосіб, тоді це
буде обильним засобом для
збільшення нашої релігійної
ревності. Тоді напевно ніхто
не пожаліє своїх трудів і ви-
датків, бо знайде тут, у
своєму відпустовому місці
клаптик рідної землі і рідний
настрій, якого колись зазна-
вали наші батьки і матері в
наших відпустових місцях в
Україні. 

Однією з найбільших є проща
в с. Зарваниця Тернопільської області
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Організація, яку  тепер
ми знаємо під назвою «Спад-
щина», утворилася в березні
1988 року. На той момент Ра-
дянський Союз ще був до-
сить потужним, але вже
починалися перші спроби
публічного опору системі.
Зібрався гурт з десяти хлоп-
ців, які були більш-менш
знайомі між собою, і вирі-
шили, що мають щось ро-
бити, не можна бути
спостерігачами історії – по-
трібно стати її творцями. Ви-

рішили створити підпільну
організацію, яка б долучи-
лася до становлення неза-
лежності України. Перших
півроку організація відкрито
про себе не заявляла, а зби-
рали людей, літературу, зо-
крема Донцова, заборонену
історію України, УПА…
Восени, коли почалися перші
масові протести, хлопці до-
лучилися до них, почали
брати участь в організації та
охороні мітингів, неоднора-
зово мали сутички з ОМО-

Ном, захищаючи від нього
мітингуючих. 

Окрім того, були створені
«співочі групи», які влашто-
вували тематичні вечори де
співали  козацьких, по-
встанських, стрілецьких пі-
сень, щоби через пісню
пробуджувати в масах націо-
налістичну свідомість. Були
також створені пошукові
групи, які їздили по селах,
збирали спогади людей про
діяльність УПА, Січових
Стрільців, відновлювали мо-

гили загиблих вояків. Перші
могили на Ключі, на Маківці
були насипані саме спадщан-
цями. 5 березня 1990 року до
40-ї річниці загибелі Романа
Шухевича в с. Білогорща
була насипана могила, на
місці якої пізніше був вста-
новлений пам’ятник. Але ра-
дянська влада на той час ще
мала силу, і це виглядало так
– вдень спадщанці насипали
могилу, ставили хрест, а на
ранок її вже було розрівняно
бульдозером. І так кілька

ОУМ «СПАДЩИНА» –
ШКОЛА УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ

В 1991 році
Організація
української
молоді (ОУМ)
«Спадщина»
готувалась до
диверсійної
діяльності
проти ГКЧП, а
сьогодні про-
водить фести-
валь
української
середньовіч-
ної культури
«Ту Стань!».
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днів поспіль. Тому 4 березня,
коли черговий раз було наси-
пано могилу, хлопці чергу-
вали біля неї всю ніч, і 5
березня, біля неї зібрався ве-
ликий мітинг, могилу посвя-
тили і вже більше її не
руйнували. 

Протягом 1989-1990
років щомісяця видавалася
газета «Спадщина». Вийшло
її 15 номерів. Це, ясна річ,
був самвидав, тому що всі
видавництва були ще конт-
рольовані радянською вла-
дою. Макет газети робився у
Львові, а потім літаком везли
його до Прибалтики, там
друкували, і звідти теж літа-
ком привозили назад та роз-
повсюджували. 

В серпні 1990 року був
проведений перший серпне-
вий великий табір на хребті
між Підгородцями і Сопотом
який називався «Стежками
героїв». Недалеко від місця
табору знаходилося наси-
пана  могила пам’яті куреня
УПА «Бойки». Члени органі-
зації зібрали багато спогадів
про діяльність цього куреня.
З того часу серпневі табори
стали щорічними. Такою
просвітницькою діяльністю
– збором спогадів і віднов-
ленням могил «Спадщина»
займалась до 1991 року, до
здобуття Незалежності. 

В серпні, під час путчу,
«Спадщина» готувалась до
опору, в разі, коли протисто-
яння між владою і народом
досягне апогею і переросте у
військовий конфлікт. Розроб-
ляли методи і тактику парти-
занської боротьби, адже
вступати у відкриті сутички
можливості не було, отож
планували переривати
зв’язок, пошкоджувати лінії
електропередач і зв’язку,
блокувати нафтопровід, пе-
рекривати дороги. Це мав би
бути сигнал для Заходу – що
тут точиться боротьба. Але
путч тривав лише три дні і ці
плани залишилися тільки на
папері. 

Спадщанці активно  до-
лучилися до ініціативи спо-
рудження  у Львові
пам’ятника Т. Шевченку. Ба-
гато дискутували щодо ви-
бору місця для пам’ятника.
У березні 1990 року спад-
щанці провели Шевченківсь-

кий вечір і всі квіти, які там
були, потім принесли на
клумбу в центрі проспекту
Свободи, де тепер, власне, і
стоїть пам’ятник. З цього
дня приносити квіти на це
місце стало традицією. Там
почали збиратися патріоти,
продавати пресу і це місце
стало осередком гуртування
націоналістичних сил.

24 серпня було  проголо-
шено Незалежність України.

Таким чином чільна мета
«Спадщини» – здобуття не-
залежності держави, була до-
сягнута. Тоді постало
питання: що ж робити далі, в
якій формі має тепер діяти
«Спадщина»? Були різні ідеї,
але більшість пристала на
думку, що організація має
виховувати нову національну
еліту, адже незалежність
була наразі тільки «папе-
рова». Реально при владі за-
лишилися ті самі комуністи,
які швидко перефарбувалися
з червоних на синьо-жовтих.
Для того, щоби змінити си-
туацію, щоби Україна дійсно

стала українською, потрібно
було виховати нове поко-
ління, яке було б здатне збу-
дувати нову Україну. Отож
«Спадщина» переорієнтува-
лась на виховання молоді.
Протягом 1991-1992 року
відбулися перші набори юна-
ків 12-14 років, організовува-
лися табори, вечори, інші
заходи. У жовтні 1991 року
„Спадщина” стала одним з
ініціаторів створення Со-

ціал-національної партії
України, з якою вона згодом
тісно співпрацювала.  

В січні 1992 року до річ-
ниці бою під Крутами спад-
щанці провели смолоскипну
ходу вулицями Львова і
власне, вони першими роз-
почали традицію відзначати
цю пам’ятну дату. Того ж
року виникла ідея відродити
бойовий гопак. Від 1993
року спадщанці почали про-
водити табори-семінари «Ко-
зацьке гніздо», де готували
тренерів-інструкторів. У
1995 р. «Спадщина» долучи-
лася до створення Товари-

ства сприяння Збройним
силам та військово-морсь-
кому флоту України «Патріот
України».

З 1999 року «Спадщина»
налагодила співпрацю з на-
ціонально орієнтованими мо-
лодіжними організаціями
Європи. Відтак було прове-
дено спільні табори у Фран-
ції та Україні. У січні 2001
року відбулась поїздка вер-
тепних груп центральною

Україною. У 2003 р. ОУМ
„Спадщина” започаткувала
конкурс вертепів між моло-
діжними організаціями
Львова. Від 2006 р. «Спад-
щина» спільно із Державним
історико-культурним запо-
відником «Тустань» є органі-
затором фестивалю
української середньовічної
культури «Ту Стань!».

З усіма напрямками ді-
яльності ОУМ «Спадщина»
та розкладом літніх таборів
можна ознайомитись на офі-
ційному сайті організації:
www.spadshchyna.org
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На сьогоднішній день ін-
тернет заполонив світ, став
звичною атрибутикою кож-
ної прогресивної, або, при-
наймні, з натяком на
прогресивність, людини.
Поміж широкого різнома-
ніття всіляких цікавих, та не
дуже сайтів, помітно виріз-
няється проукраїнський веб-
ресурс www.moksha.in.ua.
Сайт націлений на реаліза-
цію етнічної продукції, про-
ведення акцій та згуртування
навколо себе людей з чи-
стими серцями та світлими,
неординарними голівонь-
ками. Нам вдалося поспілку-
ватися з адміністратором
сайту Олександром Богі та
дізнатися що ж то за Мокша
така?

– Сама назва «Мокша»
означає звільнення від коло-
обігу народжень та смер-
тей, усіх страждань та
обмежень матеріального

“МОКША” - СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ
АВТЕНТИЧНОГО ОДЯГУ

В українського народу
є безліч свят та пов'яза-
них з ними традицій, по-
вір'їв. Але є одне з них
дуже особливе, повите та-
ємничими легендами, мі-
стикою та чарами. Це
свято Івана Купала (Ку-
пайла), ніч на 7 липня, за
старим стилем 24 червня,
день літнього сонцево-
роту (сонцестояння).

Це свято є збігом
Різдва Івана Хрестителя
та язичницького свята,
коли приносились жертви
богам землі та сонця. Ос-
новними атрибутами
цього свята були Купало і
Морена. Молодь збира-
лася за селом біля річки і,
запаливши багаття, почи-
нали прикрашати стріч-
ками та квітами Купало

(Морену). Це могло бути
ціле деревце або ж гілки
верби чи опудало з со-
ломи. Навколо нього во-
дили хороводи та співали
обрядових пісень.

Також під час цього
дійства кожна дівчина
плела свій вінок, аби
потім пустити його на
воду і дізнатись -  якою ж
буде її доля. Якщо ж
вінок гарно попливе і
свічка на ньому не згасне
– вийде дівчина цього
року заміж, якщо ж закру-
титься і не стане плисти –
то ще дівуватиме. Хлопці
в цей час могли «допома-
гати» своїй долі, нама-
гаючись на човні зловити
вінок, аби не розлучатися
в майбутньому з цією дів-
чиною.

НІЧ, КОЛИ ЦВІТЕ ДИВНА     ПАПОРОТЬ
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Липень для українців завжди був особливим місяцем.
Саме в цей період святкували Івана Купала (7 липня),
Петра і Павла (12 липня), починалися жнива. Дотриму-
вались і посту, що звався «Петрівкою», бо був присвяче-
ний саме Святим Петру і Павлу. Він міг бути коротким
або ж довгим, це залежало від Великодня. Починався у
Неділю Всіх Святих, останній день Великоднього торже-
ства, а закінчувався 12 липня на Свято Петра і Павла. 

Існує і легенда, що піст цей запровадив Святий Петро
на прохання жінок, аби під час сінокосу не використову-
вати молочні продукти і не спорожняти цим самим за-
паси. Хоча цей піст не є строгим, і під час фізичної праці
дозволялось вживати молочні продукти та й навіть спі-
вали пісень, так звані «петрівочки».

Західноукраїнська назва місяця звучала як «косень»,
«сінокіс». Це була пора приготувань до осені та зими.
Недарма з цим періодом пов'язано багато прислів'їв (
«липень – полудень не тільки літа, але й року», «поки в
липні зерно в колоску – не засиджуйся в холодку» та
інші). 

Спостерігали також за погодою, щоб знати якою буде
зима. Адже природа в цей період  квітне та плодоно-
сить… Все наповнена таємничістю та життям.

Підготувала Валентина Машлай

існування. Чому вирішили
використати саме таку
назву, тим паче, по-іншому
слово трактується як «ін-
дуський танець»?

– Ні. Коли ми вибирали
назву, то думали про інше.
Мокша, в нашому варіанті –
то ім’я слов’янської богині
Мокоші. Взяли російсько-
мовний варіант звучання,
щоб підкреслити відмінність
нашого розуміння від загаль-
ноприйнятої думки. На-
справді, не збереглося такого
імені, яким ми хотіли б на-
зватися, бо за часів Трипілля
не існувало писемності. А
саме ім’я тої богині, богині
матері ми мали на увазі. Та і
не це головне, не ім’я богині,
і навіть не сама богиня. Го-
ловне – взаємовідносини між
людьми, між людьми та сві-
том, які були в ті часи. Зда-
ється, що тоді, коли єдиним
божеством була жінка, що
приносить життя, люди мали
інакше ставитись до самого
життя. Тобто, якщо розкрити
нашу назву повністю, то
вийде – «люди, давайте жити
людяно!» Саме так! Погля-
дом у глибоке минуле ми
звертаємось до майбутнього.
Все це дуже серйозно!

– У травні 2009-го Ваш
веб-ресурс було визнано най-
кращим веб-сайтом на кон-
курсі мистецьких проектів
«u@rt». Як вдалося досяг-
нути таких вершин? 

– Все просто, правильне
бачення свого проекту та
близький по духу веб-дизай-
нер Богдан Гдаль.

– Розкажіть, будь ласка,
про проекти, які втілюєте
у життя. Зокрема, ціка-
вить проект «На межі».

– Проектів багато. Бажань
та задумів ще більше. Вті-
люється все. Але втілюється
частинами, часточками або
цілими клаптями. Ми якось
не виокремлюємо спеціально
різні наші дії. Пошиття одягу
одна з таких дій. Сприй-
маємо все, як один процес. 

«На межі» – то був такий
собі «крик душі». Хотілося
почути, чи є ще хтось на-
вколо. Крикнули. Але відпо-
відь прийшла зовсім не в тій
формі, що можна було очіку-
вати і в абсолютно іншому
часі. Що з того вийде, якщо
його описати окремо, ще не
знаємо але відчувається, що
процес іде.

– Вас часто запрошують
на фести та різноманітні

культурницькі заходи. Де
вже вдалося побувати?

– 2009 року побували на
майже всіх основних фести-
валях країни: «Країна Мрій»,
«Трипільське Коло», «Арт-
поле» (наш улюблений),
«Свірж», «Ту Стань», «Свято
Грибів у Ворохті». Готуємось
до «Миколайок»  в Любліні.

– Які речі серед Ваших
клієнтів користуються
найбільшим попитом?

– Всі! Воно якось хвилями
буває. Деякі лежать в стороні
і ми думаємо, що, мабуть пе-
регнули палицю – сильно
вже незвичне зробили. А
тоді, ба! І розхапали люди.
Були такі шапки, схожі на
шолом льотчика початку
ХХ-го сторіччя але з подо-
вженою потилицею та під-
кресленою «квадратністю».

– Чи завжди вдається
зберігати автентичність
«старих речей»?

– А ми її абсолютно не збе-
рігаємо. Ми зберігаємо дух.

– Чим послуговуєтесь для
створення витворів (книги,
музейні експонати, фольк-
лорні перекази і т.п.)?

– Головне – це нащі пере-
живання. Те, що проходить
через середину, відгукується

у серці та голові. І те, що ми
можемо зробити від себе. І
зробити для людей чи ско-
ріше для світу.

От зараз познайомились з
творчістю одного австрійця,
Фрідріха Хундертвассера,
дуже близького нам по духу.
Хочемо робити! Антонич,
так само наша любов. Він
мабуть назавжди буде в
наших роботах. Гурт «Про-
пала Грамота» теж дуже
сильно надихає нас. Ми від-
крили для того окрему лі-
нійку – «Грамотна
Одяганка», де будемо відтво-
рювати наше розуміння
їхньої творчості. Та все
життя послуговується нам!

– Пане Олександре, своєю
діяльністю Ви підтри-
муєте та вносите значну
лепту у відродження укра-
їнських традицій. чи спів-
працюєте Ви з якимись
молодіжними громадсь-
кими організаціями?

– Ми співпрацюємо з тим,
з ким нам «по дорозі». І ча-
стіше за все, це не просто
співпраця, а дружба. Бо ми
не робимо роботу – ми нею
живемо.

Розмовляла 
Зю Побережнюк

Особливого значення і
магічної сили в цю ніч на-
бував вогонь. Молодь бра-
лась за руки і стрибала
через полум'я, це було своє-
рідним змаганням хто ж
вище і спритніше пере-
стрибне, а для пари це було
випробування, чи розі-
мкнуть вони руки під час
стрибку. Але головне – то
був спосіб очищення від
усього скверного і лихого. 

Та не лише вогонь набу-
вав магічної сили в цю ніч.
Українці вірили, що зібрані
трави на Івана Купала, з
яких ще не зійшла роса, мо-
жуть вилікувати  від усіх
недугів. Також в цю ніч па-
лили сорочки хворих дітей
аби вони одужали. Все на-
вколо в цю ніч мало над-
звичайну силу.

Але найбільше легенд і
повір'їв пов'язано із чарів-
ним цвітом папороті. За ле-
гендами цей цвіт
з'являється лише в цю най-
коротшу в році ніч і цвіте
лише якусь коротку мить.
Квітку пильно охороняє
різна нечисть… А якщо
кому і вдасться її віднайти
– перед тим відчиняти-
муться усі двері, він розумі-
тиме мову тварин, знайде
всі скарби світу цього і
зможе закохати в себе кого
забажає.

Серед усіх народних
свят Купала, мабуть, є
одним з найпопулярніших у
молоді. Цей день можна
сміливо назвати українсь-
ким днем закоханих. 

Валентина Машлай

НІЧ, КОЛИ ЦВІТЕ ДИВНА     ПАПОРОТЬ ЦЕЙ МІСЯЦЬ В 
УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ



Розмовляв

Олександр Машлай

ВІКТОР БРОНЮК: 
“БАТЬКІВЩИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ
З МЕНЕ, МОЄЇ РОДИНИ, 
ІЗ МОГО ПОДВІР’Я”

2 червня гурт ТІК
відсвяткував
свій перший
ювілей - 5 років,
хоча музикою
хлопці захопи-
лися ще в 
студентські
роки. Тепер ТІК
один із найвідо-
міших гуртів 
України. Тричі
проводив
всеукраїнський
тур і тричі в 
кожному місті
збирав повні
зали. Сьогодні
нашим співроз-
мовником є
лідер гурту 
Віктор Бронюк. 
Він малює, мріє
знімати кіно і, не
зважаючи на
свій зірковий
статус, принци-
пово не живе в
столиці.
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Перш за все вітаю ТІК із
днем народження. 5 років –
це вже досить солідний вік.
За цей час відбулося якесь
переосмислення музики яку
граєте?

Безумовно.  Тому і ви-
никла програма, яку ми зіг-
рали у Народному турі. До
нашого звичайного складу
долучилися ще чотири музи-
канти – духовики. На меті
було показати, яка багата му-
зична палітра  у нашому рід-
ному подільському краї, у
якому густо перемішані тра-
диції українців, євреїв, мол-
даван, поляків та циган.
Кожна наша пісня зазнала
тектонічних змін. І зрештою
нам вдалося відтворити на
сцені знані з дитинства  ві-
ваті, фрейлики, краков'як, ка-
рапєт та додати до них
внутрішнього драйву.

Ви активно гастро-
люєте, не «гребуєте» і неве-
ликими містами. Це така
стратегія – донести му-
зику до широких мас чи
просто гроші дуже треба? 

Ми там, де нас хочуть
бачити. Навпаки, інколи не
зважаючи на гроші ми  мо-
жемо відмовити якомусь па-
фосному гидотнику.  

До речі, Ваш «Народний
тур» чи не єдиний, який в
умовах кризи пройшов дуже
вдало. В чому секрет?

Жодних секретів. Цілодо-
бова робота всієї команди.
Ми з глибокою повагою ста-
вимося до своїх прихильни-
ків, і відповідально з
великим задоволенням та
щирістю робимо свою ро-
боту.  А щодо секретів, ро-
бота+величезне
бажання+сувора дисципліна
(концерти день у день, не до
розваг)+позитивний настрій
і звичайно музика…

Зважаючи що основна
аудиторія гурту – це мо-
лодь, Вас не бентежить,
що головним спонсором
туру була горілка?

У нашій країні є певні
традиції, які можна знищити,
або заборонити. Але як ві-
домо нічого доброго з цього
не вийде. Ми за культуру
споживання. Тверезість та
культура – це назва нашого
гурту. Головне мати міру і

культуру споживання алко-
голю. Мені батьки ніколи
нічого не забороняли. Але я
жодного разу не взяв до рук
цигарки і не бухаю зранку до
ночі.  Ми ніколи не вжи-
ваємо алкоголь перед та під
час роботи, але святих серед
нас немає.  Набагато страш-
ніше лицемірство. Наприк-
лад сьогодні хтось з трибуни
кричить про гріх вживання
алкоголю, а потім  п’яним
сідає за кермо.

Перефразовуючи ра-
дянський вислів скажіть,
тверезість – це норма
життя для Віктора Бро-
нюка?

Я б із задоволенням за-
просив Вас поїхати з нами в
тур, або відіграти просто
протягом місяця 20 концер-
тів.  Наша норма – це відпо-
відальність перед глядачем,
перед колегами, рідними та
близькими.

В рамках «Народного
туру» разом з ТІКом висту-
пали молоді місцеві гурти.
Надалі не плануєте їх про-
дюсувати?

Продюсувати навряд чи, а
от допомагати залюбки, що
ми вже зараз і робимо. Хоча
є у нас одна задумка, але про
це говорити зарано. Дасть

Бог – буде день, буде і пісня.
«Сірожине пірожене» -

іронія над Сергієм Звєрєвим.
Не плануєте «постіба-
тися» над рештою зірок
шоу-бізнесу?  

Ми  стібемося, а їм подо-
бається. От Звєрєв нещо-
давно телефонував і замість
повістки в суд, захоплено
розповідав, як  він зворуше-
ний.  Думаємо може щось
драматичне про зірок  напи-
сати. Ми радше акцентуємо
увагу не на конкретних
людях, а на явищах, які пере-
вертають світ догори дригом.

Чим заробляв би на
життя Віктор Бронюк
якби не було музики?

Тим що мені цікаво і тим
що я вмію робити. В дитин-
стві я хотів спочатку бути во-
дієм великої вантажівки, а
потім скромно заявив мамі,
що згоден бути Горбачовим.
Але життя склалося інакше.
Можу поратися по-госпо-
дарству, можу малювати,
можу викладати, можу щось
майструвати, можу керувати.
Головне шоб це приносило
задоволення.

Сьогодні є модним окрім
музики займатися іншими
творчими проектами. Не
плануєте, наприклад, напи-

сати книгу, знімати кіно чи
стати художником?

Одна з моїх освіт  - вик-
ладач образотворчого ми-
стецтва.  Я б залюбки зняв
кіно, але поки що немає часу.
Картини, які я встигаю нама-
лювати тут же дарую друзям.

Що для Вас поняття
«патріотизм» і «націона-
лізм»?

Це тільки поняття, які
тим чи іншим чином  ми
щодня компрометуємо, або
звеличуємо. Слова не мо-
жуть бути негативними чи
позитивними. Слова це пу-
стий звук. А от справи якими
ми зміцнюємо ці поняття –
це зовсім інше.

Про те хто я скажуть
інші. Ми просто робимо
свою. Справу. Любимо По-
ділля і принципово не їдемо
в столицю, а намагаємося
показати власним прикла-
дом, що можна жити за три-
ста кілометрів і бути
щасливими. А головне ро-
бити щасливими людей, які
навколо тебе. Батьківщина
починається з мене, з моєї
родини  і з мого подвір’я.  Я
сповідую принцип: Не питай
шо Батьківщина зробила для
тебе, а спитай що ти зробив
для Батьківщини.
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Перед тим як коротко
пробігтися основними фе-
стивальними майданчиками,
варто відмітити основну тен-
денцію 2010 року – вхід на
більшості фестивалів буде
платним, тому всі, хто запла-
нував провести літо з актив-
ними фестивальними
вкрапленнями мусять поду-
мати про вміст свого га-
манця…

Отже, до справи…
«Рурисько». 10-12

липня. Місце проведення –
урочище Рурисько (Бере-
жани, Тернопільська
область). Мета фестивалю –
популяризація української
музики та культурного до-
робку в регіоні. На музичній
сцені фестивалю – молоді
гурти з різних куточків За-
хідної України. В програмі –
показові виступи з бойового
гопаку, фаєр-шоу, лицарські
бої тощо. Вхід на фестиваль
від 30 до 50 грн. 

«Арт-Поле» (екс-«Ше-
шори»). 12-18 липня. Місце
– Куяльницький лиман під
Одесою. Фестиваль ставить
на меті популяризацію етніч-
ного продукту України та за-
рубіжних країн. Цьогоріч
захід триватиме сім днів,
перші п’ять з яких діятиме
творча лабораторія, в якій
братимуть участь різного
спрямування митці та творчі
середовища; решта два дні
призначені більше для роз-

ваг, участь в яких братимуть
всі бажаючі. На фестивалі
запланований виступ близько
десяти іноземних гуртів.
Серед українських виконав-
ців – «Перкалаба», «Даха-
Браха» та інші. Вартість
квитків від 50 до 200 грн.

«Тарас Бульба». 16-18
липня. Місце проведення –
Дубно, Рівненська область.
Фестиваль має конкурсну ос-
нову і вважається однією із
найлегендарніших рок-гуля-
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ФЕСТИВАЛЬНЕ ЛІТО 
В УКРАЇНІ – 2010

Цьогорічне 
фестивальне 
літо в Україні, не
зважаючи на
жодні 
економічні чи 
політичні чинники
таки стартувало.
Більшість минуло-
річних фестива-
лів відбудуться і
цього року, що
дозволяє 
сміливо 
говорити про 
те, що фести-
вальний рух в
Україні все 
міцніше і 
міцніше стає 
на ноги.

Сергій Мартинюк



нок України. Серед гостей
фестивалю – гурт «Вій».
Вхід – вільний. 

«Мазепа-фест». 17-18
липня. Місце проведення –
Полтава. Мета фестивалю –
пропаганда української му-
зики та увіковічнення образу
національного героя України
Івана Мазепи. Фестиваль
складатиметься з двох блоків
– музичного та кіно-блоку.
Музичну сцену розділять
між собою такі виконавці як
Марія Бурмака, Сестри Тель-
нюк, «Моторрола», «Не-
діля», «Горгішелі», «Фіолет»
та інші. Вхід на фестиваль
вільний. 

«Підкамінь». 23-25
липня. Місце проведення –
селище Підкамінь (Львівська
обл.) Мета фестивалю – по-
пуляризація українського
культурного етнопродукту.
Один з найвідоміших укра-
їнських фестивалів, який
проводиться в мальовничій
місцевості. Цьогоріч на фе-
стивалі плануються етно-рок
гурти з близько шести зару-
біжних країн. Більше дета-
лей на офіційному сайті
фестивалю -
http://pidkamin.ridne.net. 

«Славське-рок». 30
липня - 1 серпня. Місце про-
ведення -  с.Славське, Ско-
лівський район, Львівська
область. Мета фестивалю –
популяризація активного від-
починку серед молоді; при-
вернення уваги молоді до
проблем екології Карпатсь-
кого регіону; цікаве дозвілля.
Програма фестивалю склада-
ється з декількох блоків –
музичного, екологічного,

спортивного та мистецького.
На музичній сцені фести-
валю цьогоріч – «Гуцул Ка-
ліпсо», «ТаРУТА»,
«Рутенія», «Мертвий пі-
вень», «Махіма», «Димна
Суміш» та інші. Вартість
входу на три дні складатиме
70 грн. 

«Свірж». 30 липня – 1
серпня. Місце проведення
уточняється (попередньо
місцем базування найскан-
дальнішого минулорічного
фесту стане Київщина).
Мета – популяризація куль-
турного етнопродукту вико-
навцями як з України так і
інших країн. Програма фе-
стивалю та ціни на квитки
наразі уточняються, тому
слідкуйте за оновленнями на
сайті –
http://www.gabri.kiev.ua.

«Бандерштат». 7-8
серпня. Місце проведення –
с.Рокині (Музей сільського
господарства Волині), Луць-
кий район, 12 км від Луцька.
Мета фестивалю – патріо-
тичне виховання молоді.
Програма складається з му-
зичної та літературної сцен,
спортивної програми та пат-
ріотично-виховної, яка вмі-
щає ряд заходів від круглих
столів з відомими людьми до
історичної реконструкції
бою вояків УПА з НКВС.
Перемовини щодо участі фе-
стивалю ведуться з рядом
українських виконавців, зо-
крема з гуртами «Тартак»,
«Мед Хедс XL» тощо. Вхід
на фестиваль вільний. 

Куди їхати – вибирати
тільки Вам!.. 

Правий Поступ 23число 15,  липень 2010 р.  Б.

Власна думка

Буквально нещодавно до
рук мені потрапив охайний, за-
пашний фоліант українського
виробництва з оригінальною
обкладинкою та якісним папе-
ром (що не так часто трап-
ляється в наших краях), який
чи не відразу привернув мою
увагу на вітрині в книгарні…
Навіть не пригадую, яку
книжку українського автора я
хотів прочитати так сильно як
останній бестселер Оксани За-
бужко (хіба Любка Дереша,
«Трохи пітьми» і то.. в якості непоганого «декламатора» Сті-
вена Кінга) «Музей покинутих секретів». 

Варто зазначити, що і реклама видання була досить таки
непоганою, що в свою чергу як не як, а таки виступає непога-
ною ознакою розвитку сучасної української літератури. Плюс
все те, що обіцяла книжка… – в одному флаконі авторка зу-
міла поєднати сучасність, героїчні сторінки УПА, містику, ви-
тончену жіночу психологію та гострі роздуми про українську
ментальність. (Зізнаюся – до цього Забужко читати мені не
доводилося, тому я погано орієнтувався в чому «фішка» цієї
гонорової тітоньки). 

Поглинання книги почалося дещо туго – важко сприймати
цілісно речення, розміри яких місцями розтягуються більше
ніж на сторінку чи абзаци які тривають по три-чотири сто-
рінки, але… Подолавши цей пункт, я ринувся далі. До історії
кохання, історії жінки, до осмисленого погляду в минуле. І
тут же був дещо розчарований…

До цього багато хто говорив, що з-поміж сучасного укра-
їнського письменницького бомонду є тільки декілька авторів,
які кардинально не вписуються  у формат «секс, бухло і нар-
котики», котрі між рядками сповідують до прикладу Карпа,
Дереш та Жадан (я дещо іншої думки з цього приводу). До
таких нібито відноситься і Оксана Забужко (авторка «Польо-
вих досліджень українського сексу», до яких я так і не діс-
тався), твори якої згідно існуючої критики позбавлені
примітивізму, який вносить у літературу масовий попит та ре-
альність ХХІ століття. 

Але, не дійшовши в «Музеї покинутих секретів» до того,
що я в книжці шукав і чекав, встиг зустріти принаймні одну
майже порно-сцену, де головну героїню твору при першій же
зустрічі, при розгляді нею світлини з боївкою УПА відчай-
душно «кохає ззаду» її новий знайомий. Ну і подальші сло-
восполучення «трахатись як кролики…», які явно не
вписуються у те, що нібито мало відрізняти Забужко від мо-
лодої порослі сексуально стурбованих українських авторів. 

Не те що б я великий мораліст (почитую до слова  час від
часу популярний «треш», який мені відверто подобається),
проте – якщо пані Забужко таки взялася за написання твору
такого змісту, потрібно було задуматися над засобами та при-
йомами… Хоча, можливо, сучасна література, який би зміст
вона не носила іншою просто НЕ МОЖЕ бути? А може ав-
торка направду втомилася бути просто порядною тіткою і ви-
рішила додати трохи життєвого драйву в свої твори?..

Хоча, якщо подумати, про все це вголос можна говорити
тільки тоді, коли звертаєш увагу виключно на ці сцени, а не
на зміст твору, який, до речі, написаний гарною і навдиво-
вижу багатою українською мовою. Головне, звісно в іншому,
в самій ідеї, яку Ви безумовно відчуєте душею, а не розумом
коли читатимете «Музей покинутих секретів». 

Але розчарувань я все таки не люблю. 
Колос 

ЛІТЕРАТУРА. ІДЕЙНІСТЬ. 
РОЗЧАРУВАННЯ. ІДЕАЛІЗМ.



wwww.bandershtat.org.ua

Фестиваль справжнього українського духу!

Організатори:
Громадська організація
“Національний Альянс”
Культурно-мистецька агенція “АРТ-ЗАХІД”

Вхід вільний

7-8 серпня 2010 року в
с. Рокині (15 км від Луцька)


