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Колонка редактора

На початку 1990-х, коли ми лише робили
свої перші кроки, як незалежна країна, багато
експертів пророкували Україні світле май-
бутнє. За п’ять, ну максимум десять років, ви
будете жити не гірше ніж в Англії! І тоді в це
вірилося. Справді, ми маємо найродючіші
землі – славнозвісні чорноземи. Ми маємо по-
тужну індустріальну базу, залишену нам ра-
дянською системою, маємо достатні запаси
корисних копалин та й люди в нас, що там ка-
зати, роботящі.

Але йшли роки, Україна боролась з інфля-
цією, рекетом, вчилася «робити» бізнес, а еко-
номічний добробут все не приходив. Нам
політики казали:
«Люди, та ж ви просто
не того вибрали пре-
зидентом! Оберіть
мене і я зроблю
Україну заможною та
європейською. Я знаю дорогу в Європу!». Ми
обирали, але ситуація не змінювалася. 

Ми вперто чекали, ми спали і бачили єв-
роінтеграцію. Проходили вранці, затуляючи
носа, загадженим під’їздом і думали: «Нічого-
нічого. Нам вже майже дали ПДЧ, а там ди-
вись приймуть в Євросоюз і під’їзди стануть
як в Берліні. Ось тоді заживемо!».

Для того аби наші діти були гідними чле-
нами євроспільноти ми за хабарі віддавали їх
вчитися в найкращі вітчизняні вузи. А потім
за хабарі влаштовували працювати лікарями,
вчителями і держслужбовцями. Звичайно,
кожен розумів, що цим самим сприяє розквіту
хабарництва в державі. Але ж це не страшно
– скоро ми будемо в Європі і корупція зникне.
В Європі ж корупції немає.

Ми двадцять років чекаємо, коли ж зажи-
вемо як у Європі. Коли станемо багатими і за-

можними. Коли нас почнуть поважати у світі
і коли ми поважатимемо один одного. Ми все
чекаємо, чекаємо, чекаємо…

Ми, українці, в 1991 році знищили Ра-
дянський союз, але не знищили свою рабську
свідомість. “Совок” і досі в кожному з нас. Ми
звикли, що хтось прийде і щось за нас зро-
бить. Прибере парк, в якому ми ж накидали
пляшок, викорінить корупцію, полагодить
трубу в під’їзді яка протікає. Ми чекаємо на-
чальника, директора, президента, який по-
каже нам куди йти, що робити, як жити.

Рабська свідомість настільки в’їлася в сві-
домість українцю, що він розучився думати і

аналізувати. Ми прокли-
наємо на кухнях владу, але
на виборах вперто голо-
суємо за одних і тих же по-
літиків, які немов під час
гри в пін-понг обміню-

ються владою. Причому щораз йдучи на ви-
бори і обираючи між старими політиками, які
десятками років сидять при владі ми наївно
віримо, що ось тепер, ось нарешті щось змі-
ниться.

Щось зміниться лише тоді, коли ми зміни-
мось самі, коли виженемо із себе совка і раба.
Для того щоб жити добре і заможно, варто
прагнути до цього і щось для цього робити, а
не чекати що хтось зробить. Чисто в нашому
ліфті буде, коли ми перестанемо там смітити.
Влада буде тоді відповідальною перед вибор-
цем тоді коли ми гнатимемо поганою мітлою
хапуг і брехунів. Корупція зникне тоді, коли
ми перестанемо давати і брати хабарі. 

Нічого неможливого не має – все в наших
руках. Пора діяти! І тоді будемо жити як в Єв-
ропі, а бо ще краще.

Олександр Машлай

ВБИЙ В СОБІ
РАБА!

Ми – українці – в 1991 році знищили
Радянський союз, але не знищили свою
рабську свідомість. Совок і досі в кож-

ному з нас. Ми звикли що хтось прийде і
щось за нас зробить. 
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ЧЕРГОВІ ІНТРИГИ ТАБАЧНИКА 

Кабінет міністрів скасував іспит з української мови (за про-
фесійним спрямуванням) при вступі в аспірантуру та скла-
дання кандидатського іспиту з української мови для отримання
ступеня кандидата наук.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 642 від 28 липня.
Відповідні зміни внесено в положення про підготовку нау-

ково-педагогічних і наукових кадрів.
Згідно з постановою, Кабмін скасував норму, згідно з якою

індивідуальний план роботи аспірантів і докторантів передба-
чає обов'язкову здачу кандидатського іспиту з української мови
(за професійним спрямуванням).

Також цією постановою Кабмін скасував пункт положення
про те, що до складу комісії з прийому кандидатського іспиту
з української мови (за професійним спрямуванням) має вхо-
дити не менше ніж троє фахівців з української мови, один з
яких повинен бути доктором або кандидатом філологічних
наук.

Як повідомлялося, 2 березня попередній склад Кабінету мі-
ністрів ввів іспит з української мови (за професійним спряму-
ванням) при вступі в аспірантуру та складання кандидатського
іспиту з української мови для тримання ступеня кандидата
наук. Крім того,  Міністерство освіти і науки змінило назву на-
вчального предмету «Зарубіжна література» на «Світова літе-
ратура». 

У наказі МОН № 666 від 05 липня 2010 року пояснюється,
що зміна назви проведена "з метою посилення уваги молоді до
надбань національної та світової культури, вивчення кращих
творів світового письменства, формування у підростаючого по-
коління загальнолюдських і національних духовних цінностей,
культурно-пізнавальних інтересів та естетичного смаку".

Дмитро Табачник назвав повернення в школи російської лі-
тератури мовою оригіналу першочерговим завданням.  "Хочу
відійти від терміну "зарубіжна література" і повернутися до
терміну "світова література", де російська література займа-
тиме найбільший обсяг – три чверті навчального процесу", –
сказав Табачник.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ДЛЯ
ЖУРНАЛІСТІВ «ПРОТИ 
КАТУВАНЬ!»

Харківська правозахисна група (ХПГ) оголошує конкурс
для журналістів «Проти катувань!» на кращу публікацію, яка
висвітлює проблему застосування правоохоронними органами
катувань та інших видів незаконного насильства. ХПГ приймає
до 1 жовтня телепередачі (на CD), газетні публікації (нариси,
аналітичні статті, тощо), які були оприлюднені у 2009-2010 рр.
Просимо подавати разом з публікаціями короткі відомості про
себе. Матеріали на конкурс надсилати за адресою: 61002, Хар-

ків, а/с 10430 або електронною поштою на адресу
khpg@ukr.net.

Протягом місяця журі конкурсу визначить 20 переможців,
які будуть запрошені для участі в дводенному семінарі, спря-
мованому на розвиток загального розуміння основних прин-
ципів прав людини, ролі і діяльності правозахисних
організацій, проблем у сфері прав людини, зокрема, в діяльно-
сті правоохоронних органів. Семінар буде проведений у листо-
паді.

На семінарі буде зосереджена увага на таких питаннях:
– Обмеження свободи висловлювання думок, обмеження,

допустимі відповідно до статті 10 Конвенцій, і особливо щодо
органів судової системи; 

– Основні принципи судових і досудових процедур, основні
правові поняття, необхідні для судової журналістики; 

– Співпраця з правозахисними організаціями, підтримка
контактів з адвокатами і жертвами, обмін інформацією; 

– Основні міжнародні органи і процедури захисту прав лю-
дини; 

– Організація кампаній. 

ГРЕЦЬКІ АНАРХІСТИ МОЖУТЬ
ПЕРЕТВОРИТИ КРАЇНУ НА ЗОНУ
БОЙОВИХ ДІЙ

Грецькі правоохоронці занепокоєні можливістю перетво-
рення країни на "зону бойових дій", через активізацію анар-
хістських організацій.

Атанасіос Другос, афінський аналітик з питань оборони та
боротьби з тероризмом, якого цитує газета, пояснює, що не-
безпека йде насамперед від воєнізованого угруповання "Секта
революціонерів", яка причетна до вбивства 19 липня журналі-
ста Сократіса Гіоласа. Він займався журналістськими розслі-
дуваннями. 

Банда пообіцяла продовжити атаки на поліцію, бізнесменів,
охорону в'язниць та на "корумповані" ЗМІ. Причому вперше
прозвучали й погрози на адресу туристів. "Туристи мають усві-
домити, що Греція більше не є безпечною гаванню капіта-
лізму", - заявляють "повстанці" та додають, що мають намір у
"революційній активності" застосовувати підпали, саботаж,
погроми, вибухи та політичні вбивства. 

"Економічна криза, безперечно, відіграла роль у сплеску
насильства", - відзначає міністр громадської безпеки Міхаліс
Хрисохоідіс, в офісі якого минулого місяця вибухнула бомба.
"Але той рівень насильства, який ми спостерігаємо зараз, і
якого не було раніше, пов'язаний і з загальними жорстокими
настроями у суспільстві, чого раніше також не було", - гово-
рить міністр, помічник якого загинув від "подарунка" радика-
лів.
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РЯТУЙСЯ ХТО МОЖЕ – 
СБУ «ПІШЛА» НА БЛОГЕРІВ

Українського блогера Олега Шинкаренка викликли до СБУ
на співбесіду. Про це він написав в своєму блозі. 

«До мене в кіноклуб прийшли люди, які представилися
співробітниками Служби безпеки України», – розповів він.
«Участі в обговоренні картини гості не брали, а після фільму,
коли вже всі глядачі розійшлися, один з них (а їх було троє мо-
гутніх кремезних хлопців) пред’явив мені своє посвідчення та
спитав, чи не можу я завітати до них в СБУ на розмову зі слід-
чим», – пише Шинкаренко у своєму блозі.

За його словами, він відмовився приходити без повістки,
тому вони записали його адресу й телефон і пообіцяли при-
нести наступного дня. У своєму блозі Шинкаренко останнім
часом писав пости про приїзд патріарха Кирила, про Геннадія
Кернеса та інших.

Нагадаємо, раніше СБУ викликало на подібні бесіди жур-
наліста газети «Комерсант» Артема Скоропадського, активі-
сток руху FEMEN.

Також працівник СБУ зустрічався з ректором Католицького
університету у Львові і намагався схилити до інформування
студентів про відповідальність за протиправну діяльність під
час акцій протесту.

У ЛЬВОВІ ВІДКРИВАЮТЬ 
УКРАЇНСЬКІ КНИГАРНІ

28 липня  у Львові в приміщенні на вул. С. Бандери, 33, де
раніше були розміщені гральні автомати, відкрили книгарню
української книги ім. Богдана-Ігоря Антонича. Приміщення
було передано в оренду способом некомерційного конкурсу з
умовою, що цільовим використанням приміщення буде тор-
гівля українськими книгами та журналами. 

Заклад, напевно, отримав неабияку позитивну оцінку гро-
мадськості, тому що міська рада Львова вже прийняла рішення
надати Львівській організації Національної спілки письменни-
ків України для організації книжкової торгівлі (книгами сучас-
ної національної української літератури, зокрема,
письменників Львівщини) в оренду терміном на 10 років при-
міщення по вул. Цеховій 9.

У ЛУГАНСЬКУ ВИЙШЛА КНИГА
НА ЗАХИСТ СКВЕРУ ПАМ’ЯТІ 

Східноукраїнський центр громадських ініціатив у співпраці
із Луганським обласним об’єднанням ВУТ «Просвіта» імені
Тараса Шевченка випустив книгу «Жити. Мислити.
Пам’ятати…». У книзі зібрано статті, спогади луганчан, доку-
менти, поєднані спільною темою – долею старого Гусинівсь-

кого кладовища у центрі сучасного Луганська, що нині віддане
Луганською міською радою під забудову. 

Також у збірнику опубліковано ряд матеріалів із газет
«Комсомольское знамя», «Молодогвардієць», «Ворошилов-
градская правда» 1990-1991 років, що розкривають суть кри-
мінальної справи № 9003, розглянутої 1990 року прокуратурою
області, про масові поховання жертв політичних репресій на
Гусинівському кладовищі у Луганську. 

«Редколегія книги сподівається, що це видання ще раз при-
верне увагу луганчан до історії міста, до подій, які протягом
десятиліть вирували навколо Скверу Пам’яті (колишнього Гу-
синівського кладовища). 

З питань безкоштовного отримання книги звертайтеся за
тел. (0642)71-95-32 (Луганське обласне об’єднання ВУТ «Про-
світа» імені Тараса Шевченка) або до упорядників (050)874-
17-32 (з 10:00 до 17:00 крім суботи та неділі) починаючи із 10
серпня 2010 року.

ПАТРІАРХ РПЦ ЗІБРАВСЯ 
ЇЗДИТИ ДО УКРАЇНИ 
ЯК НА РОБОТУ

Візити патріарха Кирила до України матимуть регулярний
характер. Про це повідомив глава синодного Відділу зовнішніх
церковних зв`язків Російської православної церкви митропо-
лит Волоколамський Іларіон на прес-конференції в Москві. 

"Щодо регулярності візитів патріарха - думаю, що щороку
святійший патріарх приїжджатиме до України на кілька днів у
липні з тим, щоб бути присутнім в Києві у День пам`яті Свя-
того рівноапостольного князя Володимира і щоб при цьому
відвідувати дві чи три єпархії", - сказав Іларіон.

Він нагадав, що цього року Кирил відвідав Дніпропет-
ровську і Одеську єпархії, а наступного року відвідає інші
єпархії. Крім того, за словами Іларіона, московський патріарх
відвідуватиме Україну у зв`язку з тими чи іншими подіями. 

Зокрема, він припустив, що найближчим приводом для ві-
зиту Кирила буде 75-річчя предстоятеля Української право-
славної церкви митрополита Київського і всієї України
Володимира, яке відзначатиметься 23 листопада.

"Важливою і трагічною подією в історії будуть 25-ті роко-
вини Чорнобильської катастрофи у квітні 2011 року. Думаю,
святійший патріарх також висловить бажання поїхати до
України у зв`язку з цією датою", - сказав митрополит.

Іларіон нагадав, що цього тижня закінчився третій візит
Кирила до України, і висловив сподівання, що його візити пе-
рестануть бути екстраординарними подіями. Іларіон додав, що
однієї з головних тем візиту Кирила до України було подолання
розколу між православними церквами, який існує більш як 20
років.
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ПІВОСТРІВ СВОБОДИ
Найпроблемнішим в

Україні регіоном в плані сепа-
ратистських настроїв є Крим.
Історично, Крим, будучи під
протекторатом Туреччини, ні-
коли не був слов’янським.
Через постійні військові кон-
флікти з козацтвом, а потім і
війну з Росією, внаслідок
чого півострів перейшов до
складу Російської імперії, у
кримських татар сформува-
лось сприйняття росіян та
українців як загарбників.
Масла у вогонь підлила ра-
дянська влада, яка організу-
вала депортацію татар. Крім

того, татарський народ від-
мінний від українців ще й ре-
лігійною приналежністю. Це
є ще однією лінією розколу
кримської спільноти.

Не краща ситуація і з ро-
сійським населенням півост-
рова, яка взагалі вважає Крим
російською територією, що
помилково було віддано
Україні. 

Російське населення від-
чуває ментальну прірву між
собою і українцями і тому всі-
ляко намагається відділитися,
абстрагуватися від України.
Крім того особливістю росій-
ської душі є стійке почуття

власної величі, «старшого
братерства», що часто вили-
вається в шовінізм. Звичайно
така людина не зможе жити
під керівництвом української
держави.

Звичайно кожна нація має
свої особливості, позитивні і
негативні сторони. З цими ет-
нічними пристрастями можна
боротися і вживатися. Можна
було б, якби певні політики не
підігрівали ці пристрасті
штучно. Я маю на увазі ко-
горту російських політиків,
завданням яких очевидно є
провокація конфліктів в
Криму.

«Нам ни в коем случае
нельзя оставлять ни Севасто-
поль, ни Крым. Эта позиция
постоянная. На все инсинуа-
ции мы отвечаем: Севасто-
поль – это русский город,
это военно-морская база Рос-
сии, которая обеспечивает
геостратегический баланс
на юге России. А его потеря –
это потеря юга России», – за-

явив Лужков на урочистому
прийомі, з нагоди Дня Вій-
ськово-морского флоту РФ
в Москві. 

Такі заяви впливового по-
літика можуть розцінюватися
або як заклик до зміни тери-
торіальної цілісності України,
або як невдалий жарт, після
якого потрібно вибачитися.
Вибачень я не чув. Нажаль,
такі заяви є непоодинокими.
Інший скандально відомий
російські політик Затулін, теж
не соромиться у висловлю-
ваннях. Минулого року він за-
явив, що “Украинские власти,
которые так не хотят видеть
нас на своей территории,
могли бы просто решить эту
проблему, вернув Крым
России“ (цитата korrespon-
dent.net). 

Сьогодні, нажаль, такі ви-
словлювання не отримали на-
лежної оцінки Служби
Безпеки України. В епоху ке-
рівництва службою Наливай-
ченком вони були оголошені

СЕПАРАТИСТСЬКА УКРАЇНА
ХТО І ЧОМУ ХОЧЕ РОЗДІЛИТИ УКРАЇНУ?

Україну лихоманить. Час від часу лунають
приховані, а подекуди і явні (згадаймо лише
сумнозвісну ПіСУАР – Південно-Східну Укра-

їнську Автономну Республіку) заклики до
відділення від України окремих територій. І

їх виголошують різні люди – від громадських
діячів до політиків та офіційних осіб. Україна

стоїть на порозі розколу?

Прихильниці від’єднання 
від України під російським

триколором
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персонами нон-грата. Але
нова влада вчасно «прогну-
лась» і відмінила цю поста-
нову.

Але не лише в цьому про-
грає Україна в боротьбі за
Крим. Відсутність будь-якої
зацікавленості півостровом –
ось основна проблема дер-
жавних діячів. І це стосується
не лише сьогоднішньої влади,
але й всіх президентів з часу
здобуття Україною незалеж-
ності. Складається таке вра-
ження, що ніхто не знає для
чого нам той Крим і що з ним
робити. Літом відпочили, а
далі що? Не було розроблено
жодної більш-менш дієвої
програми українізації півост-
рова, економічного розвитку,
інтеграції у «велику
Україну». Не кажучи вже про
переслідування відверто
українофобськи налаштова-
них організацій, що фінан-
суються із закордону, що
прямо суперечить українсь-
кому законодавству.

Ну і звичайно Чорно-
морський Флот РФ. В той час
як політикум Росії заявляє
про відторгнення Криму вій-
ськова база тієї ж Росії пре-
спокійно розміщається  на
території півострова. Чи буде
в таких умовах спокій в
Криму? Питання риторичне.

Для вирішення проблеми
сепаратизму в Криму по-
трібно створити такі умови
для населення, щоб вони ро-
зуміли – з Україною їм буде
краще ніж з Росією, чи само-
стійно. Потрібно жорстко реа-
гувати на будь-які заяви що
зазіхають на територіальну
цілісність України, неза-
лежно, чи вони виходять від
наших чи іноземних політи-
ків.

ПІСУАРНА НЕЗАЛЕЖ-
НІСТЬ

Ще одна «гаряча точка» -
це Донбас. Край металургій-
них гігантів і шахтарських мі-
стечок завжди був
найбагатшим в Україні.
Правда це стосується лише
регіону взагальному, бо про-
стий люд там переважно бід-
ний. А багатство породжує
певну незалежність, при-
наймні в судженнях та оцін-
ках. Донбас стабільно
продукує потужні політичні

фігури, які не будучи ще на
політичному олімпі активно
обговорювали федералізацію
України. Мовляв, чому ми
маємо кормити всю країну?
Народу це подобалось, і за ра-
хунок таких жителів Донбасу
“донецькі” набирали полі-
тичні бали.

Але в 2004 році коли стало
зрозуміло що Янукович, як
ставленик донбаської еліти,
програв, постало питання про
повне від’єднання від
України.

26 листопада 2004 року
сесія Луганської обласної
ради ухвалила рішення про
створення Південно-Східної
Української Автономної Рес-
публіки (ПіСУАР). Депутати
заявили про закриття зовніш-
ніх кордонів і звернулися по
допомогу до президента РФ
Володимира Путіна. Цього ж
дня громада в Одеській обла-
сті на чолі з Русланом Бодела-
ном, міським головою Одеси,
проголосила резолюцію з ви-
могою визнання міста Одеси
й усієї Одеської області само-
врядною територією «Ново-
російський край».
Наступного дня позачергова
сесія ради Харківської обла-
сті зосередила всю владу в
руках губернатора Євгена
Кушнарева, створила вико-
навчі комітети обласної й рай-
онних рад та надала їм
повноваження органів дер-
жавної влади. Сесія зо-
бов’язала обласні управління
Держскарбниці й Нацбанку
призупинити перерахування
коштів до держбюджету. 

Але до реального розколу
справа тоді не дійшла. Віктор
Янукович побоявся очолити
ПіСУАР і тоді поділу України
вдалось уникнути. Проти Єв-
гена Кушнарева й Олександра
Єфремова порушили карні
справи по частині 2 статті 110
Карного кодексу України за
«посягання на територіальну
цілісність і недоторканість
України», та жодних вироків
винесено не було. Учасника
з’їзду Бориса Колеснікова, на
той час голову Донецької об-
лради, Віктор Ющенко зго-
дом навіть нагородив
орденом «За заслуги». 

Сьогодні питання від’єд-
нання чи федералізації Дон-

басу не на часі. Адже полі-
тична еліта «краю шахтарів»
сьогодні керує всією Украї-
ною. Але сепаратистський
рух тут не викорінений, а
лише заморожений. Адже всі
натхненники ПіСУАРУ (окрім
Кушнарьова, який загинув) не
покарані, а отже не факт, що
комусь із місцевих князьків
не захочеться задовольнити
свої політичні амбіції і повто-
рити їх подвиг.

РУМУНСЬКИЙ СЛІД
Стабільний і патріотичний

захід України, як не дивно
теж прихильний до сепара-
тистських настроїв. В різні
роки різні держави мали у
своєму складі нинішні тери-
торії заходу України. Це ві-
добразилося і на етнічному і
на культурному «обличчі» ре-
гіону. Крім того, в таких краї-
нах як Польща, Угорщина,
Румунія є політичні сили, які
активно піднімають питання
приналежності їм колишніх
територій та їх повернення.
Правда варто зазначити, що
вони не мають такого полі-
тичного впливу у своїх краї-
нах, як наприклад російські
шовіністичні політики. Та й
евроспільнота хворобливо
відноситься до будь-яких заяв
про зміну територіальної ці-
лісності тої чи іншої держави.

Хоча в Румунії пішли
дальше заяв. Як повідомляє
газета “Сегодня” з посилан-
ням на депутата Геннадія
Москаля Румунія неофіційно
видала 50 тисяч паспортів
українським громадянам.
Офіційно румунськими гро-
мадянами стали 3,5 тисячі бу-
ковинців, за неофіційними
даними - уже 50 тисяч осіб.
При цьому більшість з їхніх
власників українські пас-
порти не здавали, що є пору-
шенням українських законів.

При чому практика видачі
румунських паспортів поча-
лася ще з кінця 90-х “ А після
хвилювань у Молдові, коли
офіційний Кишинів обвину-
ватив у них Румунію, Буха-
рест 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, потрі-
бен лише один документ - сві-
доцтво про народження
когось із предків на території
Румунії до 1940 року. Не по-
трібно навіть знання румунсь-
кої мови.

У Румунії офіційно запе-
речують намір возз’єднати те-
риторії. “Румунія, як держава,
ніколи не порушувала це пи-
тання про об’єднання колиш-
ніх румунський територій”, -
говорить сенатор від партії
“Велика Румунія” Іліє Ілашку.
Однак у програмах усіх пар-
ламентських партій написано
про це об’єднання.

Чому видача паспортів є
такою небезпечною? Все про-
сто – фактично тепер ці люди
є громадянами Румунії, а
отже вона може під приводом
захисту прав своїх громадян в
один прекрасний момент вве-
сти свої війська на Буковину.
Чим це загрожує можна поди-
витися на прикладі російсько-
грузинської війни. При чому
європейська спільнота за-
крила очі на факт відторг-
нення грузинських територій
Росією.

Отож, як бачимо сепара-
тизм в Україні процвітає. За-
звичай підігрівають його
закордонні сили. В найбіль-
шій мірі російські та ру-
мунські, дещо менше –
польські. За їх фінансової
підтримки діють громадські
організації, партії. Чому
Служба Безпеки України не
реагує на дані антиукраїнські
дії - незрозуміло. Навіть за
президента Ющенка робота в
даному напрямку обмежува-
лась лише забороною в’їзду
окремим найодіознішим іно-
земним політикам. 

Можливо найвище керів-
ництво держави не розуміє
серйозності загрози яка зріє?
То нехай погляне на Грузію,
яка втратила чверть території.
Чи на Сербію, яка втратила
Косово. Чи президент хоче
дочекатися терактів від сепа-
ратистських рухів, як в Іспа-
нії, чи Північній Ірландії?
Питання сепаратизму варто
вирішувати вже. Бо Україна
єдина і не подільна. Це ак-
сіома і дискусіям тут не місце.

Олександр Машлай



політика

Правий Поступ8 № 16 ,  сер пень 2010 р.  Б.

Найголовнішим ресурсом
будь-якої команди, яка демо-
кратичним шляхом приходить
до влади, є запас довіри ви-
борців. Нині є усі підстави
вважати, що цей найцінніший
скарб нова влада починає
втрачати. При цьому реформи
буксують. Нещодавно прой-
дено рубіж, коли влада через
певні свої дії, а радше безді-
яльність, почала втрачати до-
віру прихильників. Все
менше людей вірять, що дер-
жава у нинішній іпостасі
зможе вирішити економічні
проблеми. Цим рубежем
можна вважати декілька
подій, рознесених у просторі,
але досить показово поєдна-
них у часі.

Страйк шахтарів
Страйк шахтарів на малій

батьківщині нинішнього пре-
зидента! Чи можна було це
уявити менш ніж за п'ять мі-
сяців після інавгурації Януко-
вича? Саме так: шахтарі
бунтують, оскільки їм уже
три місяці не платять грошей.

Гірники двох єнакіївських
шахт - "Червоний профін-
терн" і "Юний комунар" - по-
грожують не підніматися
на-гора до тих пір, поки керів-
ництво не погасить борг.

Згадуючи реляції про по-

будову сильної вертикалі
влади на чолі з Президентом,
дивно чути, що Мінвуглепром
вже кілька місяців годує шах-
тарів обіцянками. Чи не час
запідозрити, щось іде не так у
побудові моноліту влади?

Схоже на те, особливо
якщо звернути увагу на роз-
мір боргу з виплати зарплат
шахтарям Донецької області.
Держкомстат стверджує, що
влада винна їм 365 мільйонів
гривень, профспілки говорять
про 1,601 мільярда гривень.
Вже сам факт таких різних
оцінок свідчить про нега-
разди у найріднішому для
Януковича регіоні.

Страйк підприємців
Нелюбов до Юлії Тимо-

шенко, яка врешті-решт ски-
нула її з владних вершин,
народилася з бензинової
кризи. Тоді уряд силою при-
боркував торговців нафтопро-
дуктами, однак йому
довелося з ганьбою відсту-
пити.

Міні-повторення тих
подій - дефіцит пального, за-
криті АЗС і черги - спостері-
гає народ у виконанні
нинішньої влади. Мотивація
дещо інша: податкова має
своє бачення, скільки влас-
ники заправок повинні їй за-
платити. Було навіть
порушено кримінальну
справу. Тепер із 103 заправ-
них станцій на Сумщині не
працюють 60.

Влада звинувачує бізнес у
шантажі, який, мовляв, вима-
гає закрити кримінальну
справу, і розгортає силовий
сценарій. Глава держадмініст-
рації області у відпустці, тоді
як аграрії та швидка медична
допомога можуть недоотри-
мати пальне.

Очевидно, що силовий
тиск, за допомогою якого по-
датківці збираються викону-
вати плани із збирання коштів
до держбюджету, починають
викликати обурення у підпри-
ємців. Схоже, їм пора об'єдну-

ватися і рішуче захищати свої
інтереси, оскільки фіскальні
органи почали перетворюва-
тися на хижаків.

Підвищення цін на газ
Під тиском МВФ, а може і

ще якихось обставин, уряд
підвищив ціни на газ для на-
селення на 50%. Отже, укра-
їнці будуть платити за
блакитне паливо двічі. Пер-
ший раз - політично, від-
даючи частину свого
суверенітету в обмін на
знижку на російський газ.
Другий раз - вже грошима, з 1
серпня 2010 року.

Політичні затрати ба-
гатьох українських обивате-
лів можуть не обходити. Флот
десь далеко у Криму. Шкоди
від нього, якщо у Крим не їз-
дити, не побачиш. Проте коли
доведеться платити з власної
кишені, то багато хто задума-
ється: заради чого влада від-
дала Крим для розміщення
російської бази? У чиї кишені
пішла знижка?

Під тиском МВФ
уряд підвищив ціни

на газ для насе-
лення на 50%. Отже,

українці заплатять
за блакитне паливо

двічі. Перший раз -
політично, віддаючи
частину свого суве-

ренітету в обмін на
знижку на росій-

ський газ,  другий
раз - вже грошима,

з 1 серпня 2010
року.

КІНЕЦЬ "РОЖЕВОГО 
ПЕРІОДУ" ЯНУКОВИЧА

Є про що
подумати...
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Вранці мене розбудив запах гарі. Було
враження, що хтось палить сміттєві баки на
вулиці під вікнами. Виглянув у вікно – дій-
сно повітря якесь мутнувате, але нічого не
горить. Увімкнув телевізор і дізнався, що це
до Києва прилетіли повітряні маси з охоп-
леної полум’ям Росії. «Завжди якась фігня
з відти до нас приходить», - подумав я і за-
пустив twitter. «Сиротство Земли Русской:
сраные крестьяне за 1000 лет не сделали
орошения, сраные пожарне – инженерной
защиты лесов. Только зависть к другим», -
прочитав я пост на гілці в головного редак-
тора Русской службы новостей. «Ого, зна-
чить у них там з цими пожежами взагалі
капєц», - подумав я і відразу зметикував,
чому минулої п’ятниці уряд фактично забо-
ронив нашим зернотрейдерам, попри висо-
кий врожай, продавати зерно за океан.
Знову будемо допомагати братському на-
роду з хлібом, адже у них там в Чорнозем’ї
нині як в Єгипті – за сорок. Нічого нового
під сонцем.

А Схід України тим часом живе у перед-
чутті мегавеличного ювілею, символу
нашої народної самобутності і крутизни. На
Донбасі повним ходом іде підготовка до
в с е н а р од н о го
свята - 75-річчя
стахановського
руху. Перелік за-
ходів до свята
придумали так
багато, що про-
вести їх всі навіть у серпні виявилося не ре-
ально, тому почали відзначати вже.
Наприклад, в Луганській області місцеві чи-
новники розпочали відзначення з турніру по
більярду. Довгий перелік офіційних врочи-
стих заходів легко поглинає 35 млн. грн., ви-
ділених Азаровим з держбюджету. Шахтарі
тим часом добре попрацюють. На шахті
«Комсомольська» ГП «Антрацит» зібралися
керівники і передовики вугільних підпри-
ємств Донбасу і взяли на себе зобов’язання
як мінімум на 10% перевиконати план ви-
добутку та влаштувати соцзмагання. Такий
порив підтримали на Полтавщині. В там-
тешній облдержадміністрації обіцяють ор-
ганізувати на підприємствах області трудові
вахти. В епіцентрі свята – в Стаханові по-
ставлено завдання відсвяткувати цей ювілей
так, щоб він запам’ятався надовго. Міська
влада до приїзду Віктора Януковича прово-
дить санітарну зачистку міста і терміново
ремонтує дороги.

Навіщо знову культивується «подвиг»
Стаханова, який закінчив життя  у психлі-

карні кінченим
алкоголіком,
не зовсім зро-
зуміло. Адже
тим часом, па-
р а л е л ь н о
новий уряд по-
вним ходом
проводить ре-
волюційну ре-
ф о р м у :
перспективні
шахти передаються місцевим олігархам, а
неперспективні - консервуються, або ж
ліквідовую ться. Може це таке окозамилю-
вання? Чи просто рекорди рабської праці в
шахтах знову затребувані зважаючи на те,
що копальні отримують нових власників?

Складається враження, що «совок» на
Донбасі підтримується штучно. Для
розумін ня того, що насправді відбувається
на Сході варто ознайомитися з сайтом «Ин-
формационный портрет Луганского ре-
гиона», а саме – з його розділом «дайджест
культурних событий» (http://www.irp.lg.ua).
Я випадково зайшов на перелік заходів про-
ведених на Луганщині в травні поточного

року. І, зокрема, ді-
знався, що 1 травня
в Брянці було від-
крито Парк культури
і Па лац культури
імені Жовтневої ре-
волюції. А 5 травня

в Міловському районі відбулося молодіжна
хода зі смолоскипами. Повідомляється, що
луганська молодь з запаленими смолоски-
пами пройшла до пам’ятника «Скорбящая
мать», що знаходиться (увага!) на території
м.Чертково (Російська Федерація). Пропу-
стимо декілька десятків заходів приуроче-
них 9 травню, потім низку шкільних заходів
на тему «Європа – наш спільний дім»,
поруч з якими у звіті чомусь вказано, що
уроки проходили в форматі дискусій (тобто
ця теза на Донбасі носить дискусійних ха-
рактер навіть серед школярів), і дивимось
на 25 травня. В цей день на Лу ган щині
прой шов фестиваль: «Славяне мы, в
единст ве наша сила». В переліку артистів
лише росіяни і чомусь жодного по ляка,
чеха, чи навіть болгарина. Закінчується пе-
релік фестивалем молодіжної вокальної
творчості, присвячений 75-літтю Стаха-
нівського руху «Штольня- 2010». Всі заходи
фінансуються з бюджету. А ми дивуємося,
чому Донбас ось такий, а не інакший. 

Ігор Гошовський

НА «СОВОК» В ДОНБАСІ ТРАТЯТЬ
МІЛЬЙОНИ

Я знайшов перелік заходів проведених
на Луганщині в травні поточного року. І,
зокрема, дізнався, що 1 травня в Брянці

було відкрито Парк культури і Палац
культури імені Жовтневої революції

Насправді, така реальність
- наслідок політики здачі
країни у зовнішнє керування.

Директиви, які приходять
з Москви і Вашингтона, слабо
узгоджені між собою. Росія за
газ просить базу для флоту,
США за кредитні лінії МВФ
вимагають жорсткої бюджет-
ної економії. В результаті - на-
селення країни отримує
військову окупацію від од-
ного центру впливу і еконо-
мічну диктатуру, втім не
позбавлену логіки, з іншого.

Отже, газову війну влада
програла двічі - у попу-
лістсько-політичному та в по-
пулістсько-економічному
сенсах. Вона продемонстру-
вала силу ігнорувати думку
противників присутності
Росії в Криму, але виявила не-
здатність конвертувати це у
реальні економічні позитиви
для широких верств.

Розчарування
Наведені приклади свід-

чать, що держава не почала
працювати по-новому, не змо-
гла показати якісні продук-
тивні рішення. Відповідно,
вона втратила імідж новизни
і спродукувала песимізм.
Перш за все, песимізм еконо-
мічний: споживчі настрої
українців погіршилися
уперше за останні десять мі-
сяців.

За даними дослідження,
проведеного компанією GfK
Ukraine та Міжнародним
центром перспективних до-
сліджень, індекс споживчих
настроїв у червні 2010 року
знизився з 97,1 пункту у
травні до 94,5 пункту у
червні. Для довідки: най-
менше можливе значення
цього показника - 0, най-
більше - 200 пунктів.

Характерно, що споживчі
ціни при цьому знижуються.
Тобто на фоні здешевлення
товарів і послуг українці по-
чинають сумніватися у своїх
економічних перспективах.

Отже, "рожевий період"
Януковича закінчився. Під
землею його чекають злі шах-
тарі, на поверхні - розлючені
водії, в хатах з газовим опа-
ленням - сумні бабусі.

Ігор Луценко.
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Націоналісти здобули у
шотландському парламенті 47
місць зі 129-ти. Вони обіг-
нали своїх головних суперни-
ків - лейбористів лише на
одне місце. Проте далеко по-
заду залишилися консерва-
тори та ліберал-демократи,
які набрали - відповідно 17 і
16 місць. Це дало можливість
лідеру націоналістів, голові
Національної Партії Шотлан-
дії (НПШ) Алексу Селмонду
очолити шотландський уряд -
стати Першим Міністром
Шотландії.

Цікаво відзначити, що
НПШ - націоналістична парія
із соціальними пріоритетами
у своїй діяльності. Зокрема
шотландські націоналісти ви-
ступають за введення прогре-

сивного прибуткового по-
датку як механізму ефектив-
нішого розподілу
національних багатств, за
державну освіту і фінансову
підтримку урядом бідних сту-
дентів, збільшення зарплат
державним службовцям
тощо.

Загалом, треба відверто
визнати, що українці мало
знають про історію націо-
нально-визвольних змагань
шотландців та сучасних шот-
ландських націоналістів. Зде-
більшого усі знання
вичерпуються враженнями
від переглянутого амери-
канського фільму "Хоробре
серце" за участю Мела Гіб-
сона, у якому замальовано ге-
роїчну боротьбу

шотландської нації проти не-
нависної їм Британської імпе-
рії.

Проте минуле Шотландії
має чимало спільного з істо-
рією України та боротьбою
українського народу за власну
державність. Скажімо, у
травні 2007 року виповнилося
300 років як Шотландія підко-
рилася англійській короні.
Після голосування в Шот-
ландському Парламенті за
Союз (який часто називають
Унією) Англії і Шотландії 16
січня 1707 року, був підписа-
ний Акт проголошення цього
Союзу. З утворенням Союзу
формально завершилося про-
тистояння Англії і Шотландії,
що тривало декілька століть,
у результаті якого й виникло

знамените Об'єднане Коро-
лівство Великої Британії. Па-
ралель з Україною - очевидна,
адже у складі Російської імпе-
рії різні українські землі пере-
бували також понад 300 років
і весь цей час українці вели
виснажливу боротьбу за са-
мостійність України.

Однак не історичні пара-
лелі є предметом цієї статті, а
особливості діяльності но-
вітнього шотландського на-
ціоналістичного руху. На
відміну від Російської імперії,
яка у всі часи "під корінь"
знищувала будь-які прояви
української ідентичності й
прагнення українців мати
свою державу, Велика Брита-
нія зайняла іншу тактику
щодо націоналістів Шотландії

Знаковими для євро-
пейського націона-
лістичного
середовища є ре-
зультати цьогорічних
місцевих виборів у
Великій Британії.
Вперше за останні
півстоліття на них пе-
ремогли шотланд-
ські націоналісти, які
у своїй передвибор-
ній програмі обіцяли
до 2010 року прове-
сти референдум
щодо відокремлення
Шотландії від Вели-
кої Британії та прого-
лошення її
незалежною держа-
вою з подальшим
вступом до Євро-
пейського Союзу.

ШОТЛАНДСЬКИЙ УРОК
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ

Богдан Червак
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Білоруський опозиціонер Ігор Коктиш, якого наша
країна незаконно  тримала під вартою понад два з полови-
ною роки, продовжує боротись з правовим свавіллям. Після
того, як Європейський суд з прав людини визнав цілу низку
порушень Україною положень Конвенції у справі білору-
ського десидента, його переслідування не лише не закінчи-
лося, але й набуло нового, більш небезпечного характеру.

Нещодавно вигра-
ний суд з приводу на-
дання Ігорю
політичного притулку
в Україні подарував
віру в слова нової
влади, щодо дотри-
мання прав людини.
Проте представники
«об’єктивної» мігра-
ційної служби подали
скаргу до Апеляцій-
ного суду. Абсурдний
сам факт, що на-
стільки неаргументовану скаргу було прийнято до розгляду. 

«На жаль, я розумію, що розраховувати на захист Ук-
раїни мені не доводиться, і враховуючи те, що мене неза-
конно протримали в тюрмі майже три роки, думаю, що і
рішення Апеляційного суду щодо політичного притулку не
буде основане на очевидних фактах, а лише послужить реп-
ресивним інструментом. Нічого більш цинічного в своєму
житті я не читав, ніж апеляційну скаргу Управління мігра-
ції. Думаю, такі люди не мають права займатися питаннями
надання притулку», - заявив Ігор Коктиш.

Знаково, що в цей самий час в Білорусі проходить без-
прецендентний заочний суд  над Ігорем Коктишем по зви-
нуваченню, відносно якого ще в 2002 році було прийняте
остаточне рішення Верховного суду Республіки Білорусь,
що набрало чинності.

«У нас свавілля. Особисто я нічому не дивуюсь. Мабуть,
я просто раніше, ніж інші впевнився в тому, що диктатура
– це страшна хвороба нашої прекрасної країни. І зараз, коли
м знаходимось на порозі президентських виборів, Лука-
шенко всіма силами намагається знищити всіх тих, хто
дійсно здатен принести в Білорусь демократичні зміни.
Важливо, щоб люди тут, в Україні, не були байдужими до
проблем таких близьких сусідів, як моя країна», - розповідає
Ігор.

Об’єктивно, існує лише два варіанта розвитку подій від-
носно Ігоря Коктиша. Перший, і це той, чого варто праг-
нути, – це об’єктивний законний розгляд, і як наслідок, –
надання притулку і захист від переслідування білоруською
диктатурою. Другий, і це ближче до реальності, Ігорю від-
мовлять в наданні притулку, таки чином, посприявши реп-
ресивному апарату білоруської влади.

«Дивлячись вперед, я бачу вільну і процвітаючу Біло-
русь. Я не просто цим займаюсь, я цим живу. І можливо ін-
коли це складно зрозуміти, але є такі люди, для яких сенс
життя не обмежується власним его».

Ірина Коктиш, дружина

УКРАЇНА ДЕПОРТУЄ
БІЛОРУСЬКИХ
ОПОЗИЦІОНЕРІВ

та їхніх намірів відділитися
від імперії. З метою унемож-
ливлення сепарації Шотландії
від Британської імперії, офі-
ційний Лондон запровадив
політику так званої деволюції
- поступової передачі влади і
зобов'язань своїм колоніям,
зокрема Шотландії.

У вересні 1997 року в
Шотландії був проведений
референдум, на якому біль-
шість шотландців проголосу-
вали за власний Парламент.
Тоді виглядало, що до омрія-
ної незалежності лише один
корок. Одначе на виборах до
Парламенту у 1999 році шот-
ландські націоналісти неспо-
дівано зазнали поразки, а
більшість сформували полі-
тичні сили, яке майбутнє
Шотландії бачили у союзі з
Великою Британією. Водно-
час, Лондон всіляко сприяв
соціально-економічному роз-
витку шотландської території,
виділяючи для цього значні
суми із централізовано бюд-
жету, що неодноразово викли-
кало обурення у "старших
братів" - англійців. І сьогодні
британський уряд виділяє на
душу населення в Шотландії
коштів на 22% більше, ніж в
Англії. При цьому також
треба наголосити, що шот-
ландський Парламент - це не
бутафорська інституція на
зразок колишньої Верховної
Ради УРСР. Він наділений ре-
альним правом приймати за-
кони та контролювати їх
виконання у царині освіти,
охорони здоров'я, транспорту,
соціальної сфери. Іншими
словами у Шотландії існує
справжній інститут влади, що
відстоює права та інтереси
шотландців.

Здавалося, що у такий
спосіб із шотландським на-
ціоналізмом покінчено раз і
назавжди, а горда й колись
дуже войовнича Шотландія
назавжди залишиться васа-
лом грізної Британської імпе-
рії.

Але цьогорічні травневі
вибори та перемога на них
Шотландської Національної
Парії показали, що шотланд-
ський націоналізм набирає
сили, а незалежність Шотлан-
дії - не політична примара, а

близька перспектива.
Чому так сталося?
У Англії феномен шот-

ландського націоналізму
схильні пояснювати чисель-
ними прикладами тріумфу на-
ціоналізму у країнах
Центральної та Східної Єв-
ропи. Мовляв - це "поганий
приклад", адже економічних і
соціальних підстав для сепа-
ратизму не має, оскільки
стандарти життя шотландців
високі і їх аж ніяк не можна
порівняти із стандартами, за
якими живуть рядові грома-
дяни більшості пострадянсь-
ких країн.

Але насправді "корінь"
проблеми в іншому. За багато
років протистояння із офіцій-
ним Лондоном у шотланд-
ському політикумі
сформувалося політичне се-
редовище, в даному випадку
Шотландська Національна
Партія, яке черпало сили у на-
ціоналізмі, керувалося його
ідеологією, не зважаючи при
цьому на політичні уклади та
сьогочасну вигоду. Через те
поразка націоналістичної пар-
тії на парламентських вибо-
рах у 1999 році, не
деморалізувала її, а навпаки,
мобілізувала для втілення
стратегічної мети шотланд-
ського націоналізму - здо-
буття національної
державності.

Це добрий урок для окре-
мих нинішніх українських на-
ціоналістичних організацій,
політична практика яких
часто-густо сплетена із ком-
промісів з ліберальними пар-
тіями, які не лише не
схвалюють націоналізм як
ідеологію, а й ведуть з ним
непримиренну боротьбу. Кож-
ного разу такий "компроміс"
пояснюється політичною до-
цільністю, а насправді про-
диктований страхом програти
чергові вибори. Натомість
приклад шотландських націо-
налістів вкотре переконує, що
лише неухильне відстою-
вання засад націоналізму,
його адаптація до сучасних
умов, а не безпринципне пла-
зування перед лібералами,
може призвести до політич-
ного успіху. Нехай не сьо-
годні, зате - неодмінно.
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Попередником "Патріоту
України" була організація "За-
гони СНПУ", але яка не була
зареєстрована в Міністерстві
юстиції. Офіційним днем
створення Організації можна
вважати 12 грудня 1999 року,
коли відбувся Перший з'їзд
Організації та марш вулицями
Львова.

Охорона заходів СНПУ, зі-
ткнення із лівими, захист
українських підприємців від

інородної і не тільки мафії
огортає історію «Патріот
України» цілими міфами, про
які старші товариші розпові-
дають меншим досі.

З лютого 2004 року, коли
почалися кардинальні зміни в
СНПУ, коли постала ВО
"Свобода", було оголошено
про розпуск загонів «Патріот
України». Проте далеко не всі
активісти «Патріот України»
сприйняли ці зміни. Слід

також зазначити, що не всі ак-
тивісти «Патріот України»
були одночасно членами пар-
тії. Багато активістів «Патріот
України» після розпуску пар-
тією організації «Патріот
України» у партію не перей-
шли, деякі осередки, як при-
міром Житомирський
вберегли місцеву структуру
Організації і створили регіо-
нальну організацію «Гайда-
маки», а Харківський
осередок взагалі розпусти-
тися відмовився, хоч і не був
офіційно зареєстрований у
Мінюсті. 

Діяльність організації
фактично припинилась. Але
враховуючи такі реалії, то
після 2004 року діяльність
Організації швидше призупи-
нилась. Новим етапом історії
організації стало відродження

«Патріоту України» 2005 року
в м.Харкові. 17 січня 2006
року «Патріот України» було
офіційно зареєстровано в
Харківському обласному
управлінні юстиції як гро-
мадську організацію, на від-
міну від «старого Патріоту»
який мав організаційно-пра-
вову форму товариства спри-
яння ЗС і ВМФ. Керівництво
«нового» (а відтепер і єди-
ного) «Патріоту України» від
початку позиціювало себе як
Головний Провід (Всеукра-
їнське командування) цілком
незалежної організації, без
прив'язку до СНПУ (тепер
ВО «Свобода») чи будь-якої
іншої партії. 

«Патріот України» відо-
мий рядом гучних акцій, у
тому числі силових.  Найвідо-
мішими акціями є спротив

«ПАТРІОТ УКРАЇНИ»-
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЇ

Сьогодні “Патріот України” - одна  з най-
старіших організацій. В 1999 року Соціал-

Націоналістична партія України розпочала
процес формування мілітарного крила пар-

тії у вигляді товариства сприяння Збройним
Силам та Військово-Морському Флоту «Пат-

ріот України». Відтоді це організація ор-
денського типу.

Марші - один із 
методів донесення 
своїх ідей до громадськості
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введенню у Харкові регіональної
мови як російської, захист у тому
же місті пам'ятного знаку ОУН-
УПА, захист українських підпри-
ємств від рейдерських захватів,
марші Коліївщини і УПА та багато
інших. Відомою та гучною акцією
був Марш УПА - 2008, в якому
«Патріот України» був одним із го-
ловних організаторів. Маючи ле-
гальну акцію та маршрут, що
проходив по Хрещатику, Організа-
ція не змирилася
із намаганням лі-
воохоронних ор-
ганів повести
патріотів манів-
цями і відбулася
відома сутичка на
розі вулиці Іри-
нинської та Володимирської під сті-
нами СБУ. Жоден бієць по причині
цих подій із Організації не вийшов,
що доводить особливу монолітність
у даному рішенні між керівним
складом та рядовим членством, що
сиділи поруч у тих же РОВД. Після
цією акції ряд нацдемократичних та
нацліберальних організацій та пар-
тій підписали "Заяву Восьми", де
вони "відмежовуються від провока-
торів". У свою чергу із боку патріо-
тів це було сприйнято як "агонію
помираючих".

Після подій 18 жовтня «Патріот
України» став осердям, навколо
якого зібрались ряд націоналістич-
них організацій та груп, що утво-
рили Соціал-Націоналістичну
Асамблею, перший з'їзд якої був у
травні 2009 року та став політич-
ною надбудовою для націоналістич-
ного руху.

Наразі «Патріот України» охоп-
лює осередками більшість регіонів
України, проводить регулярні ви-

школи як місцевого так і Всеукра-
їнського масштабу, відбуваються
постійні школи Націократії, прово-
дить патріотичні концерти, видає
націоналістичну літературу, прово-
дить акції від прибирання парків до
акцій прямої дії, нещодавно відбу-
лася масова акція у Харкові "Укра-
їнський Порядок проти
іммігрантської злочинності". Орга-
нізація зростає і ставить собі за
мету об'єднання всього українсь-

кого правого сек-
тору для побудови
Великої України.
Також Організація
має зв'язки із іно-
земними націона-
лістами у Хорватії,
Білорусі, Росії,

Греції.
Ідеологією «Патріот України» є

український соціал-націоналізм, що
стоїть на трьох "вірою": соціаль-
ність, расовість (етнічність) та вели-
кодержавність. Організація змагає
до побудови в Україні режиму На-
ціократії та Великої України на-
зовні. 

Головним світоглядним доку-
ментом для Організації є "Право
Нації", яка вважається нею як уні-
версальна для всіх націоналістів
Європи.

На відмінну від націонал-демо-
кратів, «Патріот України» не сприй-
маємо демолібералізм із всіма її
витікаючими, а на відмінну від ра-
сових інтернаціоналістів, «Патріот
України» кидає клич: "За Європей-
ську солідарність проти Європей-
ського інтернаціоналізму".

Символікою «Патріот України»
та СНА є Рунічний Тризуб та Ідея
Нації.                                                                                            

Підготував Сергій Лис

Пропагандивні листівки організації

“Патріот України” є учасником круглих столів з 
патріотичного виховання молоді 

«Патріот України» став
осердям, навколо якого зіб-
рались ряд націоналістич-
них організацій та груп, що
утворили Соціал-Націоналі-

стичну Асамблею
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1. Питання: Кожен має
право робити зі своїм тілом
що хоче. Держава не вправі
заборонити жінці вбивати ем-
бріон, що знаходиться в її тілі.

Відповідь: Без сумніву,
кожен має право робити зі
своїм тілом що забажає, але
як і в кожному такому ви-
падку, це право супроводжує
заборона зловживати ним.
Для прикладу, без сумніву
ваші руки є частинами ва-

шого тіла, без сумніву, закон
не забороняє вам вчиняти з
власним тілом, і конкретною
її частиною (власними ру-
ками) що заманеться, але
якщо ви використаєте власні
руки для перешкоджання ди-
ханню ближнього свого, т.ч.
чином спробуєте його заду-
шити, то вчините замах на
вбивство і для вас наступлять
цілком конкретні правові на-
слідки.

Держава забороняє вам
користуватись власним тілом
для вчинення пограбувань,
зґвалтувань чи крадіжок,
точно так вона може заборо-
нити вам штучно переривати
життя іншого організму ва-
шого виду.

2. Питання: Аборт – не є
дітовбивством.

Відповідь: Це типовий
приклад спроби підміни пред-

мету спору. Замість оцінки
доцільності та справедливо-
сті певного кроку, ми почи-
наємо говорити про дурниці і
вести термінологічні супер-
ечки (Що є дитина? Чи є плід
дитиною?).

Не має значення, чи є плід
в утробі матері дитиною. Ем-
бріон, дитина та доросла осо-
бина, всеодно, є
представниками певного
виду. І якщо ми говоримо про
представників виду Людина
Розумна Розумна, то на них
розповсюджуються певні пра-
вила.

3. Питання: Заборона
аборту це «совок».

Відповідь: Існує не по-
збавлена долі істини теза, що
Союз Радянських Соціалі-
стичних Республік був пер-
шої державою світу, де
дозволили аборти. Прак-
тично, дозвіл на аборти в
«країні рад» з’явився раніше,
ніж з’явилась сама «країна
рад», а саме – у 1920 році. Як
передовий авангард соціа-
лізму, фемінізму та лібера-
лізму, Радянський союз дуже
швидко побив всі рекорди
щодо їхнього здійснення.

Період заборони аборту
відноситься до часового про-
міжку 1936-1955 від якого
червоні вожді завжди відхре-
щувались. т.ч. 1920-1936 (16
років) + 1955+1992 (37 років)
= 53 роки з 70, або 81,4% від
часу існування. Абсолютно

більшу частину своєї історії,
Радянський союз дозволяв
аборти. Більшого «совку» ніж
«право на аборт», важко собі
уявити.

4. Питання: Аборт – це
звичайна хірургічна операція.

Відповідь: Аборт це хірур-
гічна операція, що має наслід-
ком смерть плоду, один з
методів штучного перери-
вання вагітності. Оскільки

ВБИТИ, ЧИ НЕ ВБИТИ?
10 ЗАПИТАНЬ І ВІДПОВІДЕЙ ПРО АБОРТ
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аборт, за своєю суттю, вчи-
няється групою осіб, за попе-
редньою змовою, частина
яких – виконавці (медики)
діють з корисливих мотивів,
то єдина можлива відмінність
в правових наслідках його
вчинення – більш суворе по-
карання, ніж щодо інших спо-
собів штучного переривання
вагітності.

5. Питання: Заборона
абортів призведе до збіль-
шення незаконних абортів.

Відповідь: Цілком
слушно, як і те, що коли була
введена заборона на зґвалту-
вання, кількість незаконних
зґвалтувань збільшилась. Те,
що криміналізація певного ді-
яння не зупинить певну кіль-
кість осіб від вчинення
злочину, не є підставою для
того, щоб залишати ці дії без-
карними. 

6. Питання: А якщо
зґвалтування?

Відповідь: Без сумніву, аб-
солютна більшість вагітно-
стей відбуваєтеся не в
результаті зґвалтувань. Більш
того, вагітність в результаті
зґвалтування, є таким казу-
сом, на основі якого не можна
регулювати суспільні законо-
мірності. Це настільки ж аб-
сурдно, як забороняти
виходити на вулицю, на під-
ставі того, що в людей іноді
потрапляють блискавки.

Існує точка зору, що вагіт-
ність може штучно перерива-
тись у випадку якщо вона є
результатом зґвалтування, але
закріпивши таку думку в за-
коні, ми передбачувано отри-
маємо потік заяв від повій,
чиє бажання заявити про
зґвалтування, за дивним збі-
гом обставин, завжди співпа-
датиме із затримкою
менструації. Відповідно, слід
передбачити належну юри-
дичну процедуру, наприклад
шляхом судового розгляду на
підставі відповідних експерт-
них оцінок, й відповідні меха-
нізми покарання за
безпідставні спроби скориста-
тися цією нормою закону.

7. Питання: Введення
кримінального покарання за
штучне переривання вагітно-

сті, призведе до збільшення
жіночої смертності під час не-
легальних абортів.

Відповідь: Той факт, що
пограбування банку може за-
кінчитись смертю грабіж-
ника, ніяк не зобов’язує
суспільство допомати зло-
чинцю.

8. Питання: Але аборт –
не єдиний метод переривання
вагітності.

Відповідь: Так, штучне
переривання вагітності мож-
ливе за допомогою певних
фармакологічних препаратів,
зловживання алкоголем, нар-
котиками, токсичними речо-
винами, нанесення каліцтва,
чи вчинення самокаліцтва.
Конкретний метод вчинення
злочину, значення немає, крім
випадків коли діяння є окре-
мим злочином.

9. Питання: З правової
точки зору, ненароджена
особа не може підпадати під
захист закону.

Відповідь: Навіть у
діючому законодавстві
України передбачений захист
прав зачатої, але ненародже-
ної особи (приклад: ст. 1222
Цивільного Кодексу України).

10. Питання: Всеодно
незаконні абортарії існувати-
муть.

Відповідь: На даний мо-
мент, аборти в Україні є висо-
корентабельним бізнесом з
виробництва, збору та пере-
робки абортивного матеріалу
й експорту його за кордон.
Він є похідним від розпов-
сюдження та продажу препа-
ратів, що виробляються з
людських ембріонів, і є тісно
пов’язаним зі міжнародною
організованою злочинністю, в
тім числі з тероризмом та
наркоторгівлею. Після вве-
дення кримінальної відпові-
дальності за штучне
переривання вагітності, сам
по собі цей «бізнес» нікуди не
зникне. Методики боротьби з
незаконними абортаріями,
цілком відповідають тим, що
застосовуються правоохорон-
ними органами України щодо
виявлення та знищення нар-
копритонів.

Проведення вишкільних таборів є одним із елементів
військово-патріотичного виховання  молоді, яке частково
на себе перебрали громадські організації. Різного спряму-
вання, характеру, тематики та завдання вони щороку зби-
рають тисячі молодих людей. Найгарячішою таборовою
порою вже традиційно є літо і цей рік не став виключен-
ням. 

Всеукраїнський мандрівний табір «Не ридать, а до-
бувать!». Проходив від 5 до 11 липня 2010 року Божого на
теренах Івано-Франківської та Тернопільської областей.
Сумівці з Калуша, Острога, Києва, Херсона, Тернополя,
Івано-Франківська, Хмельницького, Вінниці, Львова та
прихильники СУМ з Харкова подорожували місцями по-
стою та боїв Українських Січових Стрільців. Мандрівний
табір для кожного із таборовиків був дуже позитивною по-
дією у житті - ми не лише знайшли багато нових друзів і
весело провели час, а й безпосередньо доторкнулися до іс-
торії, котра ще живе у спогадах людей.

Всеукраїнський дівочий ви шкільний табір
«Оріяна-2010».  Проходив 8-11 липня 2010 р.Б. у лісовому
масиві поблизу с. Лобачівка Горохівського р-ну Волинської
обл. Проведення табору здійснювала молодіжна гро-
мадська організація «Національний Альянс». Основною
метою табору було виховання у дівчат національної свідо-
мості, історичної пам’яті, активної громадської позиції, го-
товності захищати Батьківщину шляхом опанування
духовної спадщини визвольної боротьби ОУН-УПА. Про-
тягом чотирьох днів вони мали змогу загартуватися як фі-
зично, так і морально, адже всю роботу мали виконувати
самі, без хлопців.

Спеціалізований табір „Руса коса ім. С. Стецько”.
Проходив з 13 по 18 липня на Львівщині. Організатором
виступив Молодіжний Націоналістичний Конгрес. Метою
проведення табору є формування активного провідного ді-
вочого середовища серед членства МНК шляхом культи-
вування ідеалів-рис, закладених в заповіді Волюнтариста,
Катехизисі українського націоналіста, виражених в чинах
визначних попередниць.  «Руса Коса» цього року прохо-
дила у формі комбінованого табору – 3 дні мандрівних і 3
дні стаціонарних. Маршрут проходив по Сколівських бес-
кидах, де дівчата підкорили такі вершини, як Парашка,
Секул, Лопата та ін. Окрім фізичного гарту та випробу-
вання вольових якостей, учасниці табору прослухали курс
лекцій з лідерства, інших вузькоспеціалізованих галузей
та змогли на практиці перевірити нові знання

Військово-патріотичний табір «Легіонер 2010». Про-
ходив з 15 по 22 липня 2010 року в лісах Бережанщин в
таборі-музеї ОУН-УПА поблизу с. Словятин. Організато-
рами заходу виступили Референтура військового пласту-
вання, ВМГО “Національний Альянс” та МГО “СРУБ”.
Учасниками стали 25 осіб із Києва, Полтави, Луцька та Во-
линської області,Чернівців, Тернополя, Львова з різних мо-
лодіжних організацій. 

Метою табору було дати учасникам основні знання та
вміння із військово-патріотичної підготовки молоді, прак-
тично готувати нових вишкільних кадрів для різних орга-
нізацій в рамках курсів для інструкторів ВПВ.

Програма була побудована як комплекс різних навчаль-
них модулів, які закріплювались змаганнями по різних
видах (ближній бій, практична стрільба, самозарадність,
загально фізична підготовка, орієнтування, тактична під-
готовка тощо).

Підготувала Майя Москвич

ТАБОРОВЕ ЛІТО
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Насамперед,  він був
одним із найвидатніших укра-
їнських письменників ХХ
століття.  Своєю творчістю,
передусім соціально-публіци-
стичними працями, він  ста-
вив і розв’язував ряд
важливих українознавчих
проблем.

Протягом життя Липа на-
писав багато творів вартих
уваги. Йому вдалося досягти
дивовижної цілісності у ви-
явленні цінностей української
культури та накреслити у гло-
бальному плані проблеми і за-
вдання, які стоять перед нею
у майбутньому, як перед куль-

турою незалежної України –
перлини світової цивілізації.

Вже в 21 рік, видає свою
першу поетичну збірку –
“Світлість“. Згодом, стає
одним із найяскравіших пред-
ставників так званої “празької
вістниківської” школи укра-
їнських письменників-неоро-
мантиків.  Як прозаїк, Липа
почав з роману “Козаки в
Московії” (1931), який став
таким популярним, що пере-
видається декілька раз.

Він взявся за розробку
проблем української духовно-
сті, чим засвідчив пошук
шляхів поглиблення знань
про свою націю. Ю. Липа вва-
жав “Божеським законом” для
українця є відчувати своє “Я”,
свою родину, цілий свій рід.
Щоб усвідомлювати свою на-
лежність до нації, необхідно
пізнавати себе і свою націю,
через пізнання відкривати її
духовну неповторність серед

інших.
На основі історико-порів-

няльного аналізу Юрій Липа
розв’язував проблему співвід-
ношення понять нації і раси,
аргументував використання
поняття “українська раса”,
вважаючи її одною із найста-
ріших. На відміну від англо-
мовного світу, що трактує
расу як біологічне, антропо-
логічне поняття, Липа, визна-
чаючи расу як велику духовну
єдність. Раси відрізняються
більше психологією, своїми
духовними звичками, ніж бу-
довою тіла. “Духовні риси -
це найважливіший цемент
раси“, – вважав Ю. Липа
(“Українська раса” (1937 р.).

Найповніше ідейно-філо-
софські погляди Ю.Липи роз-
криті в його “всеукраїнській
трилогії” – “Призначення
України” (1938), “Чорно-
морська доктрина” (1940) та
“Розподіл Росії” (1941).

ГОЛОВНИЙ ЛІКАР УПА
ТА ІДЕОЛОГ-ДЕРЖАВНИК ЮРІЙ ЛИПА

Геніальна людина – геніальна у всьому. Цю про-
писну істину сміливо можна застосовувати і до

Юрія Липи. Поет, прозаїк, лікар, філософ, гро-
мадський діяч, активний учасник оунівського

підпілля. За його категоричну боротьбу проти
радянського ладу нацистська Німеччина навіть

пропонувала йому очолити маріонетковий
український уряд – на що Липа відповів катего-

ричною відмовою.

ЖИТТєПИС:
Народився 1900 р. у м. Одесі в сім’ї Івана Липи – відомого

політичного діяча, письменника, засновника першої українсь-
кої політичної організації «Братство тарасівців». Навчався в
Новоросійському (Одеському) університеті. 1918 р. у складі
одеської студентської сотні брав участь у боях проти росій-
ських шовіністичних організацій і допомагав військам Ди-
ректорії здобути Одесу. З осені 1920 по 1922 рік перебуває у
таборі для інтернованих вояків Армій УНР та УГА у Тарнові. 

1922 р. вступає на медичний факультет Познанського уні-
верситету в Польщі. У 1928 р. пройшов однорічний курс на-
вчання в Школі військових підхорунжих польського війська.
В 1929 р. закінчив Вищу школу політичних наук при Вар-
шавському університеті. У 1933 Ю. Липа ініціює створення
літературної групи «Варяг» (1933 — 1939), а також журналу
«Ми» (проіснував до 1939 р.). Деякий період студіює меди-
цину в Лондоні.У 1943 р. за активну політичну та наукову ді-
яльність отримує ультиматум від польської Армії Крайової
(АК) з вимогою покинути межі Польщі. Цього ж року пере-

їздить до м. Яворів на Львівщині.У 1944 р. За зв’язки з ОУН
Ю. Липу було жорстоко закатовано енкаведистами.

ТВОРчІСТЬ:
Брошури: «Союз Визволення України», «Королівство

Київське по проекту Бісмарка», «Носіть свої ознаки», «Геть-
ман Іван Мазепа», які побачили світ у роки національно-виз-
вольних змагань 1917–1920 рр., «Українська доба»,
«Українська раса» (1936). Поетичні збірки: «Світлість»
(1925), «Суворість» (1931), «Вірую» (1938). Історіософсько-
геополітична трилогія у книгах «Призначення України»
(1938), «Чорноморська доктрина» (1940), «Розподіл Росії»
(1941), роман «Козаки в Московії» (1934), трьохтомник новел
«Нотатник» (1936). Наукові дослідженя з фітотерапії, зо-
крема, «Фітотерапія», «Фітотерапія в деяких хворобах пере-
міни матерії», «Лікування зелами хронічних хвороб»,
«Рослини й лікування»,  «Значіння рослинних середників при
лікуванні діабету», «Фітотерапія хвороб травленевих орга-
нів», «Рослини проти статевого безсилля», «Лікувальні рос-
лини в давній і сучасній українській медицині» та ін.
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Крім того,  Липа був актив-
ним громадським діячем. Всту-
пивши 1922 р. до Познанського
університету на медичний фа-
культет, він зі студентів, колиш-
ніх вояків армій УНР і ЗУНР,
створює  таємне товариство, кор-
порація “Чорноморе”, де обій-
має посаду ідеологічного
референта.  

По закінченні університету
1929 р. разом з Є.Маланюком
Липа стає натхненником і орга-
нізатором літературної групи
“ТАНК”. У вкрай несприятли-
вий час воєнного лихоліття
Ю.Липа разом із Л.Биковським
та І.Шовгенівим 1940 р. утворю-
ють у Варшаві Український чор-
номорський інститут –
науково-дослідну установу вив-
чення політичних і економічних
проблем, що постануть перед
Україною після здобуття неза-
лежності.

Ну і звичайно,  як свідома
особистість, він не оминув на-
ціоналоістичного підпілля.  Його
можна вважати головним ліка-
рем УПА. Працюючи за фахом,
Липа організовує курси підго-
товки повстанських медиків та
лікує знедолене, але нескорене
просте українське населення.
Видає літературу з народної ме-
дицини. З літа 1944-го стає чле-
ном Української Головної
Визвольної Ради та інструкторм
старшинської (за деякими да-
ними підстаршинської) школи
УПА. Крім того, готує тексти ли-
стівок та відозв до населення і
німецьких солдатів.

19 серпня 1944 року до бу-
динку де жив Ю.Липа разом з
родиною під’їхало двоє радянсь-
ких офіцерів і двоє рядових.
Вони попрохали, щоб “пан док-
тор” поїхав з ними і надав ме-
дичну допомогу.  21 серпня 1944
року дружина Юрія Липи
знайшла тіло чоловіка, приси-
пане штукатуркою, з ранами на
животі від автоматичних черг та
численними ознаками катувань.
НКВД “Яснозбройного Юрія” не
пощадило.

Життя невтомного патріота і
борця за Вільну Україну закінчи-
лося, проте його ідеї,  викладені
в творах, є актуальними і в наш
час. Все геніальне – просте, те
що є зараз – вже хтось передба-
чив.

Підготувала Майя Москвич

Минулого року один з керівників ви-
давництва «Літопис УПА» Микола Посів-
нич подарував мені декілька томів цього
видання. За цей час я тільки переглянув ці
томи, але не заглиблювався в суть описа-
ного. І ось кілька днів тому взяв до читання
том 9: нова серія «Боротьба проти по-
встанського руху і націоналістичного під-
пілля: протоколи допитів органами
державної безпеки керівників ОУН і
УПА», та том 10: нова серія «Життя і бо-
ротьба генерала «Тараса Чупринки (1907-
1950)».

В цих томах приводяться покази видат-
них діячів визвольного руху, які в наймен-
ших деталях здають своїх побратимів,
називаючи навіть дрібні нюанси визвольної
боротьби. Серед них:

Михайло Степаняк – член Централь-
ного Проводу ОУН, який здав багато цінної
інформації про проведення Третього над-
звичайного збору ОУН, детальна інформа-
ція про якого до того не була відома
чекістам. Після подання цих показів отри-
мав 25 років каторги.

Петро Дужий – крайовий референт про-
паганди ЦП ОУН, який видав майже всі де-
талі пропагандивної діяльності ОУН з
прізвищами та псевдами керівників цього
напрямку по всій вертикалі структури
ОУН. Після подання цих показів отримав
25 років каторги. Похований на полі почес-
них поховань Личаківського цвинтаря. По-
чесний громадянин м. Львова.

Дмитро Вітовський – син організатора
Листопадового чину і державного секре-
таря військових справ ЗУНР Дмитра Ві-
товського. У 1945 році керівник відтинку
УПА «Маківка». Приводиться близько 50
сторінок свідчень, які розкривають сотні
імен та прізвищ провідників визвольного
руху. Розстріляний за вироком Військової
колегії Верховного суду СРСР. Здав побра-
тимів і пішов з цим гріхом у могилу? Для
чого? Надіявся жити далі!?

Катерина Зарицька – зв’язкова Романа
Шухевича. Дійсно спробувала покінчити
життя самогубством, але не змогла довести
задумане до кінця і після того розкрила де-

сятки побратимів, чим, очевидно, суттєво
наблизила убивство чекістами Романа Шу-
хевича. Після подання цих показів отри-
мала 25 років каторги. Сьогодні існує
курінь число 30 імені Катерини Зарицької
у Пласт – Національній скаутській органі-
зації України.

Галина Дидик - зв’язкова Романа Шухе-
вича. Також невдало спробувала покінчити
з життям, під час затримання чекістами, бу-
дучи очевидцем загибелі Шухевича у Біло-
горощі. Засуджена 31 жовтня 1951 р. до 25
років тюремного ув’язнення у сумнозвісну
Володимирську централь.

Василь Левкович – один з останніх нині
живих провідних діячів УПА. Полковник
Української Повстанської Армії. Нагород-
жений Золотим Хрестом Бойової Заслуги
УПА. Військовий трибунал військ МВС
Київської області засудив Левковича до 25
років виправно-трудових таборів. У книзі
наводить близько 60-ти сторінок показів
Левковича з деталями, зауважте його затри-
мали тільки у грудні 1946 року. Шухевич
керував УПА ще 3 роки, а останнього
командира УПА Василя Кука затримали
лише через 7 років. Треба сказати, що під
час перших допитів Левкович зазначав на-
ступне: «Відповідати відмовляюсь, тому,
що я залишаюсь на позиціях ворожих до
радянської влади і не маю бажання давати
покази про діяльність ОУН-УПА та відо-
мих мені учасників підпілля. Я залишаюсь
ідейним українським націоналістом і від
своїх ідей не відступлю, хоч би мені загро-
жувала вища міра покарання – смерть.»
Вже через чотири дні покази були зовсім
іншими.

Маєте бажання почерпнути більше? Чи-
тайте ці два томи «Літопису УПА», а це за-
галом близько 1600 сторінок.

Висновки:
1. Очевидно усі ці люди герої, так як бу-

дучи в підпіллі невтомно боролись проти
усіх окупантів і по суті були керівниками
всієї національно-визвольної боротьби
українців. Вони були готові пожертвувати
життям заради України.

ГЕРОЇ ТА ЗРАДНИКИ ВОДНОЧАС
Власна думка

До цього часу я знав про те, що ряд видатних діячів
УПА, а саме Юрій Стельмащук, був схоплений, хворіючи на
тиф, і на допитах здав першого командира УПА – Дмитра
Клячківського, якого за три дні після показів Стельмащука

застрілили під час облави на Оржівських хуторах, що на
Рівненщині. Я також багато читав про покази останнього
командира УПА Василя Кука та його лист для діаспори, що
розвінчували боротьбу УПА. Вже в 90-их рр. ХХ ст.  Кука з

цього приводу допитувала СБ ОУН. Але прочитавши «Лі-
топис УПА» я побачив, що зламались не лише ці лідери.

продовження >> ст. 18
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2. Більшість з них при за-
триманні намагались покін-
чити з життям, аби не
потрапити в лапи ворога. З
різних об’єктивних причин це
їм не вдалося: хтось був пора-
нений, а хтось був у непри-
томному стані. 

3. Деякі з них, після сотень
сторінок показів з наймен-
шими викривними деталями,
все одно отримували, як
вирок, – вищу міру покарання.
Більше того – вони не запе-
речували свої попередні ідео-
логічні переконання, а просто
здавали все те, що знали. Від-
повідно, керуючись цією ін-
формацією радянська система
знищувала сотні і тисячі їхніх
побратимів.

4. Беззаперечно, що НКВД
застосовувало неймовірні тор-
тури з очевидною метою  зла-
мати дух та силу волі цих
людей. Очевидно чекістам це
вдавалось. Про страхітливість
цих тортур ми можемо лише
здогадуватись.

5. Очевидно хтось скаже:
«От ти тут пишеш, а був би ти
там, чи не заспівав би ти так
само! Може й заспівав… Але
ж усі основні постулати ідео-
логії українського націона-
лізму побудовані на простій,
але в той же час основополож-
ній сентенції: «Здобути або за-
гинути!» І гинули, тисячі і
десятки тисяч, в бункерах і
окопах, в криївках і в походах.
Гинули і, перш за все,
пам’ятали святу дев’яту точку
Декалогу українського націо-
наліста: «Ні просьби, ні
грозьби, ні тортури, ані смерть
не приневолять Тебе виявити
тайни».

Не ставлю кінцевих акцен-
тів, адже тема насправді в
якійсь мірі провокативна в на-
ціоналістичному середовищі.
Але думаю, кожен в міру
свого світогляду та розуміння
визвольної боротьби зробить
лише свої висновки. 

Р.S. Безумовно будучи на
Личаківському кладовищі. по-
ставлю свічку на могилі Кате-
рини Зарицької та Петра
Дужого…

Ігор Гузь

історичний екскурс

початок >> ст. 17 ПАМ’ЯТЬ    БЕЗ КОРДОНІВ
Протягом 12-19 липня цього року в

Польщі відбувався черговий етап традицій-
ної кампанії «Пам’ять без кордонів», суть
якої полягає у відновленні занедбаних укра-
їнських кладовищ. 

Цьогоріч, волонтери Волинської області
впорядковували поховання українців в селах
Вишнів, Ласків та Верешин, Грубешівського
повіту Республіки Польща. 

У селах Верешині та Ласкові роботи по
впорядкуванню проводилися раніше, тому
молодь провела лише косметичне приби-
рання могил.

А от до православного кладовища села
Вишнів ніхто не навідувався вже більше 80
років і воно за цей період перетворилося на
суцільні непролазні хащі.

«Коли ми вперше під’їхали до кладо-
вища оглянути фронт робіт, на перший по-
гляд, потрібно було більше місяця для того,
щоб вирубати той ліс та чагарники, яким по-
росло кладовище, – згадує керівник акції
Сергій Годлевський, – але з Божою поміччю,
за сприяння місцевої влади та дякуючи ней-
мовірному ентузіазму нашої молоді, усі ро-
боти були завершено за тиждень».

Після завершення вирубки чагарників
волонтери встановили та пофарбували пова-
лені пам’ятники та хрести, яких було знай-
дено більше 20. На завершення волонтери
акції витесали та встановили пам’ятний
хрест.

Майя Москвич

Волонтери прибирають цвинтар

Відновлення надгробка
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ПАМ’ЯТЬ    БЕЗ КОРДОНІВ
Встановлення 
пам’ятного хреста

Відновлений пам’ятник >>

Могили звільняють
від бур’яну
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Наприклад – невідповід-
ність очікуваної та реальної
участі віруючих в патріарших
богослужіннях. Напередодні
приїзду до Одеси організато -
ри заявляли мало не про 200
тисяч паломників, що очіку -
ються. На ділі ж на освячення
Спа со-Преображенського со-

бору прийшло від 3 (за скром-
ними підрахунками) до 6 (за
щедрими) тисяч чоловік. І це
при тому, що охороняти візит
було звезено 4 тисячі міліціо-
нерів, а новозбудований со -
бор може вміщати понад 10
тисяч чоловік.

Те ж саме відбулося в Дні-
пропетровську. На недільну
патріаршу Літургію очікува-
лося від 40 до 80 тис. чоловік.
У реальності ж їх було, за різ-
ними підрахунками, від 3,5 до
10 тисяч. І це при тому, що
мерія міста організувала без-
коштовне підвезення людей
до місця служби, і вона була
широко розрекламована.

Примітно й те, що якщо
минулого року офіційний
сайт РПЦ давав конкретні
цифри кількості учасників
служб, то тепер він обмежу-
ється узагальненими вира-
зами «багато тисяч».
Звичайно, для повсякденних
богослужінь цифри в 3-5
тисяч чоловік – це багато. Але
для візиту Московського Пат-
ріарха, підготовка до якого ве-
лася мало не з минулого року,
який дуже широко був роз-
рекламований, присутність
такої кількості прихожан в мі-
стах з мільйонним населен-
ням, в регіонах, де
Московський Патріархат до-
мінує – результат більш ніж
скромний.

Варто зазначити і те, що в
патріарших богослужіннях
брало участь невелике число
архієреїв, значну частину з
яких складали московські
гості.

Другий важливий момент,

який впадає в очі, – явне охо-
лодження відносин між Пред-
стоятелями РПЦ і УПЦ.
Звичайно, це можна заперечу-
вати, пояснюючи різними
об’єктивними обставинами,
але факти неспростовні: якщо
в минулому році митрополит
Володимир супроводжував

Ось і завершилася програма візиту Мос-
ковського Патріарха Кирила до України.

Предстоятель РПЦ проїхався регіонами, від-
відав Київ. Західні області цього разу Кирил,
чомусь оминув своєю увагою. Можна підве-

сти підсумки візиту і константувати важливі
моменти.

“ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ”
СХОЖЕ ЇЗДИТИ В УКРАЇНУ КІРІЛУ СПОДОБАЛОСЬ
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Патріарха на всіх богослужін-
нях, то в нинішньому вся
програ ма візиту до Дніпро-
петровська в суботу і неділю
пройшла без Предстоятеля
УПЦ. І це відбулося після
того, як Патріарх Кирил в
п’ятницю провів зустріч з
Президентом України В. Яну-
ковичем без участі митропо-
лита Володимира. При чому
поінформовані джерела
стверджують, що такий фор-
мат зустрічі був наполегливо
запропонований саме з боку
Патріарха.

Чому він зустрічався з
українським Президентом
віч-на-віч? Про що б вони не
говорили – нехай навіть про
красу Криму і духовні по-
двиги – сам факт відсутності
на цій зустрічі митрополита
Володимира викликає підо-
зри, що розмова йшла саме
про нього. Або про його гіпо-
тетичного наступника. Або
про такі ідеї Патріарха від-
носно майбутнього Українсь-
кої Церкви, про яких
митрополитові – або його
оточенню – знати не по-
трібно.

Наступний цікавий мо-
мент – це поява у виступах
Патріарха Кирила в Дніпро-
петровську (під час зустрічі з
духовенством і в проповіді на
недільній літургії) різких, на-
віть нервових оцінок щодо
«розкольників». Патріарх го-
ворить про їхню «злість, не-
нависть, хворобливі фобії,
брехню» і тому подібне, а
також про бездуховність,
неспасите льність і безблаго -
да тніс ть.  Загалом, як ствер -
джу вав один відомий
му льтиплікаційний персонаж:
«Це неправильні бджоли, і
вони дають неправильний
мед». Варто, проте, від-
значити, що при всій емоцій-
ності оцінок Патріарха,
ніяких конкретних фактів
«брехні, злостивості та хво-
робливих фобій» він не наво-
дить. 

Цікаво також, що ані під
час нинішнього візиту, ані ми-
нулого року Патріарх в пуб-
лічних виступах жодного разу
не вжив назв тих, кого він вва-
жає «розкольниками», або
імен тих, хто їх очолює.

Враховуючи коментар
глави Синодального інформа-
ційного відділу РПЦ В. Ле-
гойди, в якому він також
звинувачує «розкольників» в
агресивності та злостивості,
можна припустити, що або
до, або вже під час візиту в
патріаршій команді була ви-
роблена певна інформаційна
лінія, суть якої в наступному:
пояснювати відсутність кон-
структивного діалогу між
Московським Патріархатом і
«розкольниками» «злісністю і
агресивністю» останніх.

Якщо це дійсно так – слід че-
кати в Києві логічного про-
довження цієї лінії, нових
різких оцінок і розповідей
про «злісність розкольників».

Про візит що завершився
вже можна сказати, що він не
цілком виправдав надії, що
покладалися на нього. Зу-
стрічі, трансляції, виступи –
все це є. А ось ажіотажу,
тріумфу, кардинальної зміни
ситуації – нема. Більш того,
під час підготовки до візиту і
самого візиту відчувається не
стільки єднання УПЦ МП,
скільки навпаки – її розді-
лення. Спеціально, або мимо-

волі, але Патріарх замість по-
силення церковної єдності
лише все більше її розхитує.

З близьких до патріархії
джерел в медіа запускається
інформація, що дискредитує
оточення митрополита Воло-
димира, а його самого пред-
ставляє недієздатним. На тлі
постійно циркулюючих чуток
про можливу відставку мит-
рополита – добровільну або
не дуже – загострюється бо-
ротьба за можливість стати
«наступником». Місце ще не
звільнилося, але на нього вже,

не приховуючи своїх амбіцій,
претендують і Донецький
митрополит Іларіон, що спо-
дівається на свої знайомства в
новій владній команді, і
Одеський митрополит Ага-
фангел, що давно іменує свою
єпархію не інакше, як «мит-
рополією», служить у двох
панагіях і з жезлом без сулка,
що є традиційними зовніш-
німи знаками предстоятель-
ства. Є й інші претенденти –
від Чернівецького митропо-
лита Онуфрія до намісника
Лаври Павла.

І вся ця «передвиборна
кампанія» намагається вико-

ристовувати візит Патріарха
Кирила для того, щоб звер-
нути на себе його увагу і до-
битися прихильності. Що,
очевидно, ніяк не додає ста-
більності в УПЦ МП, де мит-
рополит Володимир має
високий авторитет і фактично
є єдиним ієрархом, здатним
врівноважувати в єпископаті
різні групи і думки. Його від-
хід неминуче може привести
структуру цієї конфесії до
серйозних потрясінь. А усі-
лякі знаки уваги, що на-
даються з патріаршого боку
опонентам митрополита Во-
лодимира, не можуть не ви-
кликати в його прихильників
реакції у відповідь відносно
Патріарха.

Останнє, на що також
варто звернути увагу, – зов-
нішній антураж візиту. Не-
змінні «патріарші прапори» в
аеропортах і резиденціях,
подвійне і навіть потрійне
кільце охорони, кортеж із
найдорожчих автомобілів, ти-
сячі міліціонерів – все це
вельми контрастує з образом
«рідного пастиря». Оточений
охоронцями навіть під час
служби, (дивно, як ще біля
престолу охорону не вистав-
ляють!) Патріарх сприйма-
ється як високопосадовий
іноземний гість. Саме інозем-
ний – і тому цікавий, незви-
чайний. Але не рідний, не
наш Патріарх.

Різкими висловлюваннями на адресу непри-
хожан церкви Московського патріархату, іг-
норуванням думки глави УПЦ МП Патріарх
Кіріл замість посилення церковної єдності

лише все більше її розхитує.

Кортеж очільника РПЦ складається з ав-
томобілів, вартість кожного з яких вимі-

рюється десятками тисяч доларів 
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Міф 1. Зараз ніхто за-
дарма не возить.

Цей міф породжений
людьми, що добираються
«попутками» від села до рай-
центру. Так, в Україні при-
йнята практика підвозити за
гроші, але вона не є по -
вальною настільки, щоб
унеможливи ти автостоп.
Мандрівника-автостопника і
так можна відрізнити від «по-
путчиків», які їдуть відносно
недалеко і платять по вста-
новленій таксі. Практична по-

рада: стопити окремо від по-
путчиків з торбами. Але для
більшої вашої впевненості
можна застосовувати трохи
дурну фразу: «Ми без гро-
шей, ми автостопом» чи щось
подібне. Наші люди не такі
«жлоби», як прийнято вва-
жати. Деякі водії навіть від-
дають перевагу
життєрадісним автостопни-
кам перед гривнею похмурих
попутчиків. «Я не таксі!» –
казав один з них. Інші, звісно,
не проти підзаробити, але сві-

домо підуть вам на зустріч –
їх буде гріти зроблене добре
діло.

Міф 2. На дорогах багато
злочинців.

Дивіться більше кримі-
нальних хронік і ви матимете
впевненість в цьому! Але на-
справді водії такі само люди,
і , можливо, мусять так само
вас боятися. Крім того, життя
далекобійників не «цукор» –
існують спеціалізовані гра-
біжники, пости «ДАЙ» (акту-
альні для всіх транспортних
засобів) і т.п. Особливо часто
звучать перестороги з боку
мам і тат дівчат, які зби-
раються йти автостопом. «Всі
водії – маніяки!» Це правда,
але не сексуальні, а дорожні,
транспортні… А деякі танки
колекціонують. Практична
порада: якщо боїтеся – знай-
діть собі пару, хлопця чи дів-
чину, вдвох веселіше і
безпечніше, хоча рухатись ви
будете повільніше (в багатьох

автах може бути лише одне
вільне місце). А проте деякі
автостопники зі стажем не
люблять ходити з кимось.
Одна знайома дівчина майже
завжди ходила сама, вва-
жаючи, що мандрівний
вигляд і поведінка уне -
можливлять нескромні на-
міри водія-самця. Ще одна
практична порада: в деяких
великих містах є «окружні»,
тобто місця роботи представ-
ниць найдавнішої професії. Їх
краще оминати, не тому, що з
вами щось трапиться, а про-
сто там стопити погано. І ще
– на дорогах злочинців не
більше, ніж в міських провул-
ках та під’їздах! 

Міф 3. Треба бути особ-
ливим.

Так, мати таємні знання,
належати до секти або ложі
«автостопників». Звісно,
деякі елементарні знання до-
поможуть. Наприклад, що
таке вже згадуваний мандрів-

АВТОСТОП ДОРОГАМИ
УКРАЇНИ: МІФИ ТА РЕАЛІЇ

Коли вам вперше прийде в голову ідея
поїхати куди-небудь автостопом (тобто до-

бираючись до місця призначення попутним
транспортом, майже без платні), і ви озву-
чите її знайомим або родичам, одразу ви-
рине кілька загальнопоширених міфів про

цей спосіб мандрів. Пам’ятайте, більшість з
них придумана людьми, що ніколи не «хо-
дили» автостопом. У автора достатній до-

свід подорожей щоб розвіяти деякі міфи
стосовно автостопу в нашій державі.

активне життя



Правий Поступ 23№ 16,  серпень 2010 р.  Б.

ний вигляд? Краще рюкзак
(невеликий або великий, що
виглядає як невеликий); одяг
відповідний, скромний (без
пропаганди чого-небудь, крім
звичайно автостопу). Для
хлопців – краще зав’язати
довге волосся в хвіст, поголи-
тися; для дівчат – не викори-
стовувати яскраву косметику,
дорогі прикраси і т.д. Ко-
ротше, виходячи з дому, поди-
віться на себе і оцініть, які
асоціації ви викликатимете у
водіїв? А які хочете викли-
кати? Стосовно першої фрази
при спілкуванні з водієм
(якщо він зупинився, то це
вже півділа!), дайте зрозу-
міти, що ви саме автостопник.
«Чи не могли б Ви підкинути
нас далі по трасі? А куди саме
Ви їдете?», «А куди вам
треба?», «Ой, та аж до … Але
ми були б вдячні, якби Ви нас
підвезли до …» Звісно, добре
якщо у вас є друзі автостоп-
ники, вони можуть дати цінні
поради, але на дорозі будете
вирішувати лише ви, і від
гнучкості ваших рішень буде
залежати ваш успіх. Є лише
одна річ, конче необхідна в
автостопі – головний мозок. 

А тепер, чисто практичні
міфи і реалії, якщо попередні
міфи для вас більш-менш роз-
віяні.

Міф 4. Вибирати найко-
ротшу дорогу.

Перед вами лежить карта.
Наприклад, ви хочете піти ав-
тостопом з Києва до Сімферо-
поля. Дорога правим берегом
Дніпра (Обухів, Сміла, Кри-
вий Ріг, Нова Каховка) має
близько 650 км, а лівим
(Полта ва, Харків, Дні  про пет -
ровськ, Запоріжжя, Меліто-
поль) – десь 900 км. Але ви не
водій, вам не потрібно еконо-
мити бензин, вам потрібно
вибрати більш важливу в
плані загальнодержавного
значення трасу. Не намагай-
теся виходити з логіки спій-
мати одразу авто до кінцевого
пункту (хоча таке буває!), ви
ж не «попутчик», що платить
за дорогу. З досвідом прийде
розуміння того, яка конкретно
траса для вас особисто більш
вдала, але якщо у вас немає
досвіду і відомостей про май-

бутні шляхи, то завжди нада-
вайте перевагу трасам М (ма-
гістральні) перед Р
(регіональні), а Р – перед Т
(місцеві). Так, з Києва до Хар-
кова «жива» траса М03, з
Харкова до Сімферополя –
М26, а дорога Правобереж-
жям регулярно перебивається
трасами Р, Т. Тому середньо
статистично рух нею забере
більше часу, ніж аж через

Харків. Практична порада:
придбайте карту! Ви мати-
мете менше шансів заблукати,
зможете слідкувати, куди везе
вас водій, а, можливо, і йому
допоможете. І взагалі, карта –
доповнення до мандрівного
вигляду, часто викликає заці-
кавлення у наших водіїв, біль-
шість з яких звикли їздити,
користуючись усними орієн-
тирами та по пам’яті.

Міф 5. Автостоп – це
коли на дорогу не витра-
чаєш ні копійки.

Можливо, у деяких авто-
стопників є таке головне пра-
вило. Але не раджу приймати
його надто буквально. З од-
ного боку, чому б не спіймати
рейсовий автобус за 2 гривні
до потрібного повороту на

більш «живу» трасу, коли вже
пару годин стовбичиш і про-
пускаєш лише забиті людьми
легковики і то по одному в 15
хвилин. А такі автостопні пе-
решкоди, як великі міста про-
сто необхідно долати
громадським транспортом,
якщо вже вам «пощастило»
опинитися там. Та не треба
піддаватися спокусі й одразу
платити – це лише винятки

для особливих випадків. З ін-
шого боку, можна пригостити
водія, поділившись тим, що у
вас є (цукерки, бутерброди,
чай), а це все також коштує
якихось грошей.

Міф 6. Підвозять в ос-
новному «фури».

Чомусь вважається, що
«певні» засоби транспорту є
пріоритетними. Мабуть, це
телевізійна пропаганда. Хоча
зустрічаються автостопники,
які спеціалізуються на фурах,
в умовах українських доріг це
зовсім не обов’язково. Сто-
пити можна все – від підводи
(правда, якщо вас влаштує
швидкість) до крутого джипу.
Ще ширше кажучи – автостоп
це пересування не тільки на
автомобілях, але й потягах,

електричках (аеро- та гідро-
транспорт для України менш
актуальні). Звісно, є категорії
водіїв, що мають вагомі при-
чини не брати автостопників
(комусь начальство заборо-
няє, а у таксистів і водіїв гро-
мадського транспорту вже
просто психіка така). Але з
вас корона не впаде, якщо ви
підіймете праву руку, а авто
не зупиниться. Та взагалі, у
кожного автостопника свій
особистий досвід, що в
дечому заперечує правила, в
дечому підтверджує. Наприк-
лад, авторові найбільше ща-
стило на вантажні
мікроавтобуси та «Жигулі»,
були в них і професійні водії і
просто автолюбителі.

Міф 7. Автостоп вимагає
віри! (єдиний незапереч-
ний).

Автостопом варто мандру-
вати лише тоді, коли ви вірите
в свої сили, маєте натхнення,
радісний настрій, не боїтеся і
головне – насолоджуєтеся
«самим процесом»! Це допо-
може не розклеїтись, коли вже
кілька годин вас ніхто не бра-
тиме, приймати вірні рішення
на «свіжу» голову, посміха-
тись і нести гарний настрій
водіям, незважаючи на втому.
І заперечувати своїми приго-
дами всякі правила і нега-
тивні міфи про автостоп.

Котлюк Анатолій

Мандруючи в глухих місцях, іноді 
доводиться їхати і в такій компанії

Плануючи їхати автостопом, беріть невели-
кий наплічник, зручне взуття та скромний

одяг. Чоловікам бажано поголитися, а жінкам
- не носити дорогі прикраси і не користува-

тися яскравою косметикою

активне життя



Правий Поступ24 № 16,  серпень 2010 р.  Б.

традиціоналізм

Останнім часом так пове-
лось,що наш вибір падає на
імена екзотичні, незвичні для
вуха українців. Це, зреш-
тою,пояснюється впливом
телебачення, моди і часу.
Проте і в нас є власне укра-
їнські імена, не менш незви-
чайні, гарні та милозвучні,

хоча вже давно забуті. Для
прикладу, в часи Київської
Русі, ще до прийняття хри-
стиянства, не дивиною були
імена на кшталт Бажана, Жа-
дана, Калина, Ромашка, Ро-
сава, Велет, Даромир,
Красун, Святослав, Явір.
Лише з прийнятям христи-

янства до вжитку почали вхо-
дити наймення запозичені у
Візантії. Вони були здебіль-
шого грецького, латинського
або староєврейського поход-
ження. Означення таких імен
саме християнськими є не-
правильним. Пригадаймо,
що означає ім’я Дмитро –
“приналежний до богині Де-
метри”, Денис – “ від бога
Діонісія”, Петро – з давнь-
огрецької прекладається  як
“камінь”. Прикладів таких
багато,адже кожен з нас но-
сить запозичене ім‘я. При-

кметним є те, що свого часу
в Англії римо- католицька
церква забороняла називати
дітей споконвічнимим іме-
нами,вважаючи їх варварсь-
кимими,  язичницькими.
Проте, не зважаючи на ці
догми англійці давали своїм
нащадкам рідні імена. Така ж
ситуація була і у  нас. При
хрещенні дитині  давали ім’я
одного зі святих, не врахо-
вуючи побажання батьків.
Таким чином,з часом,вони
витіснили з ужитку власні
українські імена. 

УКРАЇНСЬКЕ ІМ’Я
Що таке ім’я? Наші предки вірили, що

воно має магічну силу, і впливає на
свого носія, в залежності від значення.

Як часто ми замислюємось над тим яке
саме ім’я обрати для наших дітей ,і що

воно означає? 

Хоча називати мотанку
лише іграшкою є непра-
вильно. Це дещо більше. А
саме, якщо розглядати її при-
значення, то і побачимо що
створювалась вона і наповню-
валась символізмом не просто
так.

Лялька-мотанка – є не-
від'ємним атрибутом укра-
їнського побуту. Має таку
назву вона  саме через техніку
виготовлення, а саме мотання
тканини. Робилася воно про-
сто: брали шматок полотна
(тканини) формували голову,
обв'язували ниткою, щоб ви-
ділити руки та прикрашали
фартушком та хустиною. Зви-
чайно існували певні правила
її виготовлення. А саме: не
використовувати голки, особ-
ливо суворо заборонялось ко-

лоти ляльку в обличчя; якнай-
менше різати ножицями; всі
рухи під час намотування
нитки мають бути від себе;
нитка намотуватись має
спершу по вертикалі, потім
горизонтально.

Особливо відповідально
ставились до виготовлення
обличчя ляльки. Ні в якому
разі не можна було робити її з
очима, ротом, аби вона ні на
кого не була схожа і не
нароби ла комусь лиха. На об-
личчі намотували нитки аби
вони утворили хрест. Могла
бути і просто безлика лялька,
- це розвива ло фантазію ди-
тини. Обов'язково на ній мав
бути одяг - дрібно вишита со-
рочка, спідниця, чи запаска,
пояс. Та кож можна було ро-
бити волос ся або ж вінок.

ЛЯЛЬКА-МОТАНКА:
ІГРАШКА, СУВЕНІР ТА ОБЕРІГ

Український народ настільки був мудрий,
що навіть роблячи зі шматка тканини іг-

рашку для дитини, кожній деталі  надавав
сакрального змісту, -  нічого не створюва-

лось просто так.  Особливо це стосува-
лось ляльки-мотанки, без якої не

обходилась жодна українська родина.
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СЕРПЕНЬ В 
УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ

традиціоналізм

Після Жовтневої соціалі-
стичної революції, з приходом
нової влади і анархії в усьому,
з’явилась повна свобода ви-
бору.  В нових іменах
знайшли відбиття револю-
ційні події, масові настрої на-
роду. З‘явились такі імена, як:
Май, Енергія, Інтернаціонал,
Владлен. Проте вони, зви-
чайно, не витримали випробу-
вання часом. Згодом почали
повертатися до вжитку імена,
які були поширені в дорево-
люційні часи.

Отож, обираючи ім’я для
своєї дитини, ми несвідомо
підкоряємось певному сма-
кові, моди на імена, примхи
якої не завжди піддаються по-
ясненню. Існує повір‘я,що
людину треба називати іме-

нем, котре притаманне землі
на якій вона народилась, тоді
вона буде щасливою. Нажаль
українська прив‘язаність до
чужих традицій, не цінування
своїх, незнання власної істо-
рії, нехтування споконвічним
надбанням, не робить нам ве-
ликої честі. Невже вся справа
в національній свідомості?
Адже ми повинні бути муд-
рими творцями власної історії
та традицій, і не підкорятись
чужій духовності. Рідні
імена,такі як Весна, Волошка,
Воля, Дзвінка, Голубко, Го-
рицвіт, Світослав зрозумілі,
гармонійні та красиві. Пере-
дають усе багатство та мело-
дійність мови,і в наших силах
вивести їх із забуття. 

Тетяна Базилюк

Лялька могла мати «пару» чо-
ловічого роду. 

Робили мотанку не лише
дітям, а ще задовго до їх появи
в домі. Кожна українська дів-
чина, разом з вишитими
рушника ми, власноруч май-
струвала і ляльку і складала до
свого приданого. І коли вихо-
дила заміж, то до появи пер-
вістка могла разом з чоловіком
«бавити» її. Це робилось аби
швидше народилась дитина і
була вона здоровою. Також
перед тим як покласти немовля
до колиски батькам знову ста-
вала в нагоді мотанка, яку туди
обов'язково клали. 

А коли вже в хаті з'являлось
маля -  мама робила йому ля-
лечку. Перша мотанка могла
слугувати оберегом дитині, ві-
шали її на колисочці. Пізніше

коли дитина підростала робили
їй мотанку, призначену вже для
гри. Також спостерігали за ди-
тиною, бо існувало повір'я,
якщо дитина часто грається ля-
лечкою – скоро в сім'ї буде по-
повнення. 

Сьогодні мотанка поверта-
ється до нас із сивої давнини.
Ми все частіше бачимо саме
цей виріб на різноманітних ет-
нофестивалях та в сувенірних
крамницях. Але щоб надати
ляльці-мотанці її справжнього
сакрального значення варто
зробити її власними руками. Це
буде найкращий подарунок
вашій дитині, чи дорогій вам
людині. Бо такі речі мають
душу, якщо ж звичайно ви її
туди вкладете.  

Валентина Машлай

Місяць цей в українців був заповнений приготуван-
нями до осені та зими. Закінчувались жнива, люди по-
чинали збирати урожай. Багатий серпень не лише на
дари природи, й на свята та прикмети.

2 серпня святкується день Пророка Іллі. За народ-
ними віруваннями саме він є наступником громовика
Перуна. Саме тому, зачувши цього дня грім кажуть:
«Грім гримить, то Ілля по небесному мосту в огненній
колісниці їде», «До Іллі хмари ходять за вітром, а після
Іллі – проти вітру», «До Іллі сіно і під кущем сушать, а
після Іллі на кущі не сохне».

Саме в цей період часто вночі йдуть грози, з блискав-
ками та громом. Такі ночі називають «горобиними».
Існує легенда, що коли вся нечисть постала проти Бога,
то саме Іллі було наказано прогнати все зле, і він ночами
з громами і блискавками гонить нечисту силу по небу.

Також говорили, що ці блискавки мають велику силу
і якщо вони влучать в хату – то пожежу нічим вже не за-
гасити. А щоб не сталося нічого поганого в грозу перед
образами запалювали «страсну свічку». Також вірили
що після 2 серпня не можна купатися у річках та озерах:
«До Іллі  чоловік купається, а після Іллі з рікою проща-
ється». 

6 серпня – Бориса і Гліба, святих князів, які були
першими прославленими руськими святими, яких кано-
нізували при посвяченні церкви 6 серпня 1021 р.

14 серпня – Маковея – День семи святих мучеників
Маковеїв. В цей день у церквах святять воду, квіти та
мак. Освячені букети («маковійчики») та маківки кла-
дуть за образами до весни. А по зимі розсівають мак в
городі а сухі квіти дівчата вплітають у волосся, аби воно
гарне росло. Але важливішим був саме той освячений
мак: ним хату обсівали, щоб вберегтись від всього злого.
Дівчата святили і самосійний мак, аби захиститись від
чарів відьом, упирів та «ходячих покійників». Цей день
ще називають Перший Спас або Спас на воді. Хворі на
пропасницю купалися в цей день у річці. Освячували
також, цього дня криниці.

19 серпня – Свято Преображення Господнього
(Другий або Яблучний Спас) – одне з найбільших два-
надцяти релігійних свят. Цього дня в церквах святять
яблука, груші, мед, квіти та обжинкові вінки (колосся
жита чи пшениці). Колись до цього дня не їли садовини;
а матері, в яких померли діти, і діти, що втратили матерів
не їли яблук. Перед Спасом тривав двотижневий піст –
«спасівка», який вважався строгим. Також цей день був
днем поминання мертвих родичів, бо за народною міфо-
логією саме цього дня був третій виступ мерців на Світ
у весняно-літньому сезоні. 

Якщо з Першого Спасу – холодні роси, то з Другого
вже можуть настати перші приморозки, тому і кажуть:
«Прийшов Спас – готуй рукавиці про запас!».

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці – день,
коли Марія заснула, а її тіло одразу з душею було взяте
Ісусом Христом до неба. Немає історичних даних, як
довго Божа Мати ще перебувала на землі після Христо-
вого Вознесіння, ані коли, де і як Вона померла, бо про
це у Євангелії нічого не згадано.

Підготувала Валентина Машлай

Український календар



- Пане Юрію, півроку
тому, після присвоєння Сте-
пану Бандері Героя
України, його онук казав
нам в інтерв’ю: мовляв,
сумніваюся, що нова влада
захоче створити правовий
прецедент і скасувати укази
про присвоєння найвищих
звань Бандері, Шухевичу.
Але маємо те, що маємо...
Зокрема і нинішнє судове
засідання, на яке ви при-
їхали захищати відзнаку
свого батька. Що ви ду-
маєте з приводу судових спе-
куляцій, які роз дмухуються
із приходом нової влади?

- Бачте, нині свідомо про-

водиться певна лінія. Як
тільки розгорілася справа
Бандери, то й справа Шухе-
вича, яка десь там тліла і ле-
жала без руху, знову набрала
сили. Це свідчить про те, що
судові позови - замовні. Що
проводиться політика викорі-
нення національних елемен-
тів. У тому числі й у
нагородній політиці.

Сьогодні суд відбувся і
справа була призупинена.
Тому що ще в 2007 році, од-
разу після указу Президента
Ющенка про нагородження
Романа Шухевича званням
Героя, знайшовся такий собі
Оленцевич у Донецьку, який
подав у суд на Ющенка за
присвоєння Героя України Ро-
ману Шухевичу. Тоді Окруж-
ний донецький суд першої
інстанції відхилив позов, пра-
вильно мотивувавши тим, що
указ - персональної дії і не
утискає права Оленцевича.
Потім він подав апеляцію, але
суд залишив своє рішення в
силі. За деякий час Оленце-
вич знаходить якогось Со-
ловйова, який знову подає
позов - того ж змісту. І суд
знову відхилив скаргу. Але це
було ще до виборів.

А після них ситуація змі-
нилася: прийшов новий Пре-

зидент. І Апеляційний суд
другої інстанції задовольняє
скаргу Соловйова та визнає
незаконним указ Ющенка. І
перший, і другий раз мене на-
віть не повідомили, я не був
залучений до процесу як
третя особа, хоча мав би бути.
Ми подали касаційну скаргу,
і вона сьогодні розглядалася.
Але суд прийняв соломонове
рішення: призупинити справу
до того часу, поки не буде ви-
рішена перша справа.

Виявляється, Оленцевич
подавав касаційну скаргу, і
вона лежала у Вищому адмі-
ністративному суді тривалий
час. А це значить, що ми не

інтерв’ю номера

Правий Поступ26 № 16,  серпень 2010 р.  Б.

СИН ГЕРОЯ
ЮРІЙ ШУХЕВИЧ — ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОСТАНКІВ БАТЬКА
ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ НА КУБАНЬ

77–річний Юрій Шухевич –  син легендар-
ного командира УПА –  і сам є символом
боротьби та патріотизму. За переконання
та діяльність Романа Шухевича постраж-

дала його родина –  усіх радянська влада
покидала до тюрем. Синові Юрію відміряли

40 років ув’язнення та заслання. Але він не
зрікся батька та українських ідей. Юрій Шу-
хевич, згадуючи ті часи, багато курить, але

говорить твердо: «Ні про що не жалкую.
Якби довелося, я пройшов би тим самим

шляхом – через в’язниці і заслання, прожив
би ще раз те ж саме життя». Як і батько, він
отримав звання Герой України за каденції

Президента Ющенка.
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залучені до справи. І вони
сподіваються вирішити цю
справу у такий спосіб на свою
користь. Я вважаю це неза-
конним хоча б тому, що нас не
залучили до справи.

- Але у вас уже були су-
дові справи “по батьку”, які
ви виграли, чи не так? Зо-
крема в головного комуні-
ста Петра Симоненка. 

- Так, виграв. Симоненко
на пленарному засіданні Вер-
ховної Ради заявив, що Роман
Шухевич із рук Гітлера отри-
мав два “Залізні хрести”. Але
це брехня - Шухевич не отри-
мував від німців ніяких наго-
род. Є архів вермахту у місті
Фрайбургу, де все чітко напи-
сано. Суд зобов’язав Симо-
ненка, щоб він публічно
спростував своє твердження.
Але поки що спростування
нема. 

- Про Шухевича скла-
дають чимало легенд, які із
задоволенням озвучують
проросійські політики...

- Так і є. Чого тільки не ка-
жуть: і про два хрести, і про
те, що був офіцером німець-
кого абверу, і масове вини-
щення жидів “пришивають”...
Знаєте, відстоювання батько-
вого звання Героя - це для
мене справа принципу.
Звісно, Степан Бандера та
Роман Шухевич і без ниніш-
ніх державних відзнак посіли
відповідні місця в історії
України. І що б не казали, які
б ухвали суд не прийняв, це
не змінить ситуації. Ну від-
лучила Москва гетьмана Ма-
зепу від церкви. Хіба його
значення від того зменши-
лося? Хіба Мазепа перестав
бути символом боротьби за
незалежність України? Це
саме стосується Бандери й
Шухевича... Але мені одна-
ково не хочеться, щоб усякі
покидьки могли обзивати
мого батька вбивцею, який
знищив енну кількість безне-
винних людей. Це неприємно,
і ясно, що я з тим буду боро-
тися.

- А яким запам’ятався
вам батько?

- Він був добрий. Батько
був трохи суворим, можна
сказати, що я ріс у спартансь-
ких умовах. Але то не тільки
час вимагав такого виховання,

але і я сам потребував, щоб
мене тримали в руках.

- Відомо, що всю родину
Романа Шухевича - матір,
батька, тещу, дружину та се-
стру - заарештували. А вас,
іще дитиною, разом із мо-
лодшою сестрою, віддали до
дитячого будинку в Сталі-
ному (зараз Донецьк). І ви
завжди згадуєте про там-
тешніх людей із теплотою. У
вас і тепер лишилися при-
ємні враження про Донеч-
чину?

- Так, приємні. Я був у ди-
тячому будинку, ходив до
школи, мав багато друзів.
Було там багато таких людей,
що мені співчували в той чи
інший спосіб.

- Вони знали, чий ви
син?

- Ні, не знали, ми з се-
строю були під маминим ді-
вочим прізвищем. Але був
такий випадок - якраз перед
моєю успішною втечею із До-
нецька (бо я мав і неуспішну).
Ми ходили з групою дітей ку-
патися до озера, повертає-
мося. І одна дівчина, вона
була старша - вчилася у 10–му
класі, - відкликала мене вбік і
сказала: “Юро, за тобою слід-
кують, твої листи читають.
Будь обережний”. Не знаю,
звідки вона, хто були її
батьки. Але вона мене по-
передила. 

- І ви послухалися? 
- Я в ту ж ніч утік із ди-

тячого будинку. Бо я знав:
якщо “сіли на хвіст”, то доб-
ром це не закінчиться.

- Це тоді ви зустрілися з
батьком? Він тоді вже був у
підпіллі? 

- Так. Утік із дитбудинку,
доїхав до Галичини, зумів
зв’язатися з батьком і двічі зу-
стрічався з ним. Один раз
цілу добу проговорили. А
другий раз - кілька годин. У
жовтні 47–го і в січні 48–го.
Це були мої останні зустрічі з
батьком...

- Що він вам казав?
- Він запитав мене: “Юрку,

ти хочеш іти у підпілля?”. Я
відповів, що хочу. На що тато
мені сказав: “Ти розумієш, що
ми загинемо? А якщо такі, як
ти, зараз підуть у підпілля, то
хто ж через 15-20 років буде
підіймати народ знову на бо-

ротьбу?”. Коли я оповів, як
учинили з нашою родиною,
що і дідо помер на засланні, і
мама моєї матері померла у
тюрмі, батько мені сказав:
“Не думай, що ми боремося
за те, щоб пом ститися. Ні! Ми
боремося, щоб більше такого
ладу, як оцей, не існувало”.

- По суті, ви були остан-
нім, хто з родичів бачив
тата. Вас, 15-річного
хлопця, заарештували, а
потім ще й влаштували ка-
тівню - узяли на впізнання
батька, який загинув у пе-
рестрілці з НКВДистами... 

- Я був на упізнанні батька
через кілька годин після його
загибелі. Тіло привезли в
обласне управління МВС, а
мене викликали з тюрми.
Самі розумієте, це не було
приємно... Але, з іншого боку,
я знав, що колись так повинно
скінчитися, що він загине...
Мені десь, мабуть, і легше
стало, коли я дізнався, що він
останню кулю зберіг для себе
і не потрапив до рук НКВС
живим... Бо це було б значно
гірше для нього і для всіх. 

- А потім у вас був 31 рік
таборів, вісім років за-
слання... Ви якось казали,
що ніякий Оксфорд не дав
би вам тих знань, які дало
ув’язнення.

- Так, я там пізнав інше
життя, зустрів цікавих людей,
які багато знали, дали багато
знань мені - не тих, що в ра-
дянських підручниках. Крім
того, я мав можливість багато
читати. Тяжко було фізично -
погане харчування, важка
праця в таборах. У сталінські
часи було фізично важко, у
брежнєвські ж тяжче було мо-
рально: за найменші заува-
ження відмовляли в
побаченнях, передачі обмежу-
вали, позбавляли права купу-
вати продукти.

- Коли найважче було?
- Я завжди вірив, що вічно

та система існувати не буде. Я
знав, що вона заснована на
брехні й фальші. З іншого
боку, я не вірив, що доживу до
кінця радянської системи.
Але довелося дожити. І ще 20

Раритетне фото. Юрій з батьком 

продовження стор 31>>
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Голосування стартувало 1
березня 2010 року і тривало
до 1 червня. Протягом цього
періоду читачі мали змогу
проголосувати за кращу,на
їхню думку, книгу українсь-
ких авторів,вперше видану в
Україні в 2009 році, та обрати
преможців у двох номінацях
(Белетристика  та  Докумен-
талістика). Книги, які на-
брали найбільшу кількість
голосів , увійшли до списку
ТОП – 10 , з якого журі шля-
хом обговорення та голосу-
вання визначило переможців. 

За результатами голосу-
вання обраними стали Оксана
Забужко “Музей покинутих
секретів ” (белетристика ) та
Олесь Ільченко “Місто з хи-
мерами ”. Марія Матіос з ро-

маном “Чотири пори життя ”
та Ірен Роздобутько “Гра  в
пацьорки” посіли друге та
третє місця, відповідно, у но-
мінації Белетристика, а  Мак-
сим Кідрук зі своїми “
Мексиканськими хроніками ”

та Юрій Іздрик і його збірка
“Флешка 2 gb ” увійшли до
трійки переможців у жанрі
Документалістика.

Таким є вибір поціновува-
чів українського друкованого

слова. Хочеться присвятити
декілька слів книгам,що пере-
могли у конкурсі, зробити
такий собі невеличкий огляд.
Отож, розпочнімо зі збірки
коротких оповідань Ірен Роз-
добутько “Гра в пацьорки”,
яка отримала свою назву
через  тотожність цих розпо-
відей їз намистинками бісеру.
Влучно характеризує твір
уривок з книги: ”Пацьорки –
дрібний різнокольоровий
бісер. Ним можна вишити

гарну картину, а можна розси-
пати на підлозі і ніколи не зіб-
рати до купи. Власне, все
наше життя є гра в пацьорки.
І від того, як ти використаєш
ці “дрібниці життя”, зале-

жить, чи складуться вони у ві-
зерунок”.

Лейтмотивом роману
Марії Матіос “Чотири пори
життя” є впевненість авторки
в тому,що впродовж усього
життя людину поборюють
пристрасті,але приходит
мить- і навіть чуттєва людина
стає філософом. Цей психо-
логічно – філософський
роман складається з чотирьох
розділів,яким відповідають
чотири життєвих етапи:
ранок, день, вечір і ніч. “Це
дослідження людини між
двома датами – датою життя і
датою смерті” – каже про свій
твір письменниця.

“Флешка 2 gb ” – “найпро-
зоріша книжка найточнішого
Іздрика”, за словами Тараса
Прохасько. Це підбірка есею,
шкіців, та колажів автора,
вперше зібраних під однією
обкладинкою. “Мексиканські
хроніки” Максима Кідрка
,срібного призера конкурсу, -
це розповідь про велику
Мрію, зухвалу та абсурдну,
яка на перший погляд зда-
ється нездійсненною,але яка
завдяки поєднанню віри та
впертості, втілюється в
життя. Це захоплююча розпо-
відь про те, як молодий украї-
нець, йдучи за покликанням
серця опиняється на іншому
континенті і наодинці прохо-
дить Мексиканські Сполучені
Штати від Тихого океану на
заході до Карибського моря
на сході.

Роман-переможець “Місто
з химерами” Олеся Ільченка –
це розповідь про київський
період життя та творчості
Владислава Городецького,ар-
хітектора польського поход-
ження. Твір історично
достовірний і водночас мі-
стичний, детективний. Такі
романи влучно називають
“метафізично правдивими”.
Письменник на основі уні-
кальних архівних матеріалів

КРАЩІ УКРАЇНСЬКІ 
КНИГИ - 2010

Щороку журнал Корреспондент прово-
дить проект Краща українська книга – все-

український конкурс літературних творів.
Цього року журі конкурсу представило на

огляд читачів 40 книг українських авторів.

За результатами голосування обраними стали Ок-
сана Забужко “Музей покинутих секретів ” (белет-

ристика ) та Олесь Ільченко “Місто з химерами”
Марія Матіос з романом “Чотири пори життя ” та
Ірен Роздобутько “Гра  в пацьорки” посіли друге

та третє місця, відповідно.
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– Ми працюємо трохи
більше двох місяців – зізна-
ється директор магазину
Тарас Зень - Проте маємо
вже постійних клієнтів. Як
жартуємо у своєму товарис-
тві: ділимо відвідувачів на
покупців та музейників. Му-
зейники це ті, що приходять
подивитися на продукцію,
нічого не купуючи.

«Сувенірний штаб Ста-
ниславова» відкрив двері
для відвідувачів під живу
музику 9 травня. Жителів та
гостей міста про це сповіс-
тили великі плакати, що
були розклеєні по облас-
ному центру. На червоно-
чорній афіші використано
зображення вояка УД «Гали-
чина» зразка 1943 року.
Плакати та дата відкриття
викликали протести з боку
проросійських сил, поча-
лись масово здиратись ого-
лошення з парканів та
з’явились скарги до СБУ.

– Ідея відкритись саме
на 9 травня була не випадко-
вою, – продовжує Тарас -
Справа в тому, що день на-
шого міста цьогоріч cпівпав
саме з «Днем Побєди», тому
ми прийняли рішення поєд-
нати корисне з приємним. 

З вулиці про «Сувенір-
ний штаб Станіславова» по-
відомляє великий виносний
стенд із зображенням гу-
цулки та повстанця. Люди
пропихають свої обличчя в
прорізані отвори на світлині
та фотографуються мобіль-
ними телефонами на згадку.
Після цього гріх до мага-
зину не зайти.

До крамниці  можна по-
трапити, пройшовши через
вузьку книгарню. 

– Трохи гаряче в літку у
формі – каже продавець Ан-
дрій, поправляючи на собі
мазепину -  Проте вона дуже
зручна.

Хлопець зустрічає відві-
дувачів у повстанському од-
нострої та високих чоботях.
В крамниці є не тільки атри-

бутика з символікою При-
карпаття, але й багато про-
дукції з національно
визвольною тематикою.

– Добре продаються маг-
нітики, значки, шеврони та
футболки із зображенням
Бандери – розповідає прода-
вець крамниці Андрій. –
Також часто беруть наліпки
на автомобілі з емблемою
української дивізії «Гали-
чина».

Окрім цього,  в крамниці
можна придбати виши-
ванки, українську музику та
фільми. Також виставлена
біжутерія ручної роботи,
світлини в рамках, живопис,
прапори та навіть арбалети.

– Цей проект ми задуму-
вали не зовсім комерційним
– зізнається директор видав-
ництва «Лілея НВ», в примі-
щені якої знаходиться
крамничка – Ми цим несем
і просвітницьку мету, адже
тема національно-визволь-
них змагань і далі залиша-
ється актуальною для
молодого покоління.

Поки ж на форумах ак-
тивно дискутують про до-
цільність такого магазину,
«Сувенірний штаб Станіс-
лавова» продовжує розвива-
тись та приваблювати
франківчан та туристів.

Андрій Ярмоленко

відтворює події першої тре-
тини ХХ століття. Це , чи не
перша в українській літера-
турі оповідь про долю і тво-
ріння архітектора. Це
художній твір про життя
митця, часто більш неймо-
вірне, ніж найсміливіші ви-
гадки. І, нарешті, “Музей
покинутих секретів” Оксани
Забужко – роман, над яким
письменниця працювала ба-
гато років. Критики вже
втигли назвати його шедев-
ром. Це  епос сучасної
України: родинна сага трьох
поколінь, події якої охоплю-
ють період від 1940х рр., до
весни 2004 р. Жорстока
правда про владу минулого
над майбутнім, про кохання і
смерть, про війну людини за
право бути собою. Це – новий
жанр: роман ХХІ століття, де
майстерно поєднуються істо-
ричний детектив, соціально-
психологічне полотно й
містичний триллер, сни й ре-
альність міняються місцями і
українська і строія за останні
60 років уперше постає
живою та  цілісною. Твір
охоплює 830 сторінок,на яких
змальовано бойові стежки
УПА, закриті архіви КГБ, за-
буті сторінки радянських
1970-80х та буремних 1990х
рр. Все це,відбившись в долях
героїв, формує новий погляд
на наше сьогодення. Провідна
метафора книги,а заодно і
ключ до її розуміння – “сек-
рети пам’яті – гра, добре зна-
йома багатьом дітям
(“закопаний скарб ”), як сим-
вол захованих у часі уламків
доль, що виринають у мину-
лому, теперішньому, май-
бутньому і змінюють їх”.
Гадаю, що книга Оксани За-
бужко матиме вплив на істо-
ричну свідомість читачів та
сприятиме її формуванню.

У підсумку хочеться за-
уважити,що хоча усі вище
згадані твори і різні за своїм
жанром, ідейною та стилі-
стичною наповненістю,але їх
об’єднує те, що написані вони
українською мовою, і ти
самим сприяють зміцненню
та процвітанню українського
друкованого слова в нашій
країні.

Тетяна Базилюк

БАНДЕРА НА ПРОДАЖ
Свій до свого - по своє

В невеликому магазинчику під на-
звою «Сувенірний штаб Станіславова»,
що знаходиться на самій стометрівці у
Івано-Франківську з кожним днем з’яв-
ляється новий вибір української суве-

нірної продукції.
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Якщо ж торкнутися да-
ного явища, то варто за-
значити, що якщо подібні
фабрики і «маєшталанти» на

Заході стартували ще в сере-
дині дев’яностих років мину-
лого століття і зараз там
сягають свого вичерпного

апогею, то в наших краях ця
індустрія тільки починає ак-
тивно розвиватися. І далеко
не тому, що в певний слуш-
ний момент комусь захотілось
відшукати в цій країні талан-
тів і підняти наш шоу-бізнес з
пост совкового болота, а тому,
що подібні шоу і їх «зіркові»
наслідки чи то пак посліди –
дуже хороша можливість під-
няти чималу суму грошенят.
А ще знаючи наш народ, який
з побутового горя готовий ки-
датися грошима навсібіч, аби
тільки забути про жорстоку
реальність, і поготів. Тобто,
просто-напросто заробити на
нас, маленьких і смертних
українцях. 

Наскільки подібні шоу
об’єктивні, наскільки вони

«талановито» спрямовані,
можна сперечатися довго.Але
заперечити тому, що і там, де
зірок роблять з маленьких.
сірих українців, вже панує на-
перед заготований формат,
який має обов’язково «хава-
тися» надалі «піплом», не на-
важиться мабуть ніхто. Чи
гарно ти співаєш, чи хлюпаєш
водою, чи граєш на скрипці
або бандурі, танцюєш або ма-
люєш – так чи інакше, рано
чи пізно потрапиш в руки тих,
хто в якості маріонетки за-
пряже тебе в різного роду
контракти і контакти, за
якими і світу білого не буде і
творчості як такої… Тільки
відпрацювання грошей за те,
що тебе нібито зробили зір-
кою. Причому, ніхто особливо

ЯК СТАТИ ЗІРКОЮ В УКРАЇНІ? 
МОЖЛИВІСТЬ НЕМОЖЛИВОГО

Двадцять перше століття принесло в сві-
тові мистецтво та культуру, і музику зо-

крема, багато різноманітних новаторств,
які набули особливо шаленої популярно-

сті в останні роки… Хоча б різного роду
конвеєри та фабрики зірок, які виплекали

«ГОСТ» для кожного пересічного обива-
теля на кшталт «сьогодні ти ніхто, але вже

завтра ми зробимо тебе зіркою». Про
останнє, зрештою, тут мова і йтиме… Про

«фабрики» і реалії «антифабричної» аль-
тернативи, яка помаленьку спинається на

свої кволі ноги на теренах нашої багато-
страждальної країни.  
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культура і мистецтво

цього і не приховує від гляда-
чів та учасників подібних
шоу. 

Останній приклад – про-
ект «Свіжа кров» від популяр-
ного мобільного оператора
«діджус» та каналу М1, де
учасники конкурсу всі перед-
бачені  поїздки на відбори, ка-
стинги і концерти здійснюють
за свої гроші. Більше того,
далі гурт розробляє нібито
реалістичний бізнес-план,
згідно якого отримує певні
гроші на розкрутку, які за ви-
значений час потрібно повер-
нути. Тільки бізнес-план цей
дещо відірваний від реалій
ротаційних розцінок України
та інших важливих нюансів
становлення молодої творчої
одиниці. От так от… 

Очевидним є те, що метою
таких конкурсів є не пошук
талантів та допомога їм в роз-
витку, а відвертий заробіток
грошей на різних проміжних
етапах – відправках смс, голо-
суваннях і тд і тп. Відтак – вся
сфера подібних шоу для адек-
ватного молодого гурту чи ви-
конавця виглядає звичайним
«лохотроном», вестися на
який – себе не поважати. 

Чи є альтернатива, спи-
таєте ви. Мабуть є, бо не
буває безвихідних ситуацій
там, де бурлить творчий про-
цес і намагання донести щось
особливе до свого слухача чи
глядача. Інша справа – яким
чином це зробити?.. І справа
сьогодні дуже часто не в тому,
що грошей не вистачає чи
зв’язків якихось надуманих, а
в тому, що ринок помаленьку
наповнюється якісними твор-
чими одиницями, які почи-
нають творити потужне
конкурентоспроможне поле. 

Колись в дев’яностих,
коли починали теперішні
зірки на зразок «Скрябіна» чи
«Океану Ельзи», таких як
вони були одиниці. Зайняти
лідируючі позиції на ринку
було справою нескладною.
Знайомий музикант зі стажем
розповідає, що в ті роки ку-
пити хороший інструмент, гі-
тару чи барабани, було дуже
важко. Більшість провінцій-
них гуртів грало на старих ра-
дянських гітарах, і купити
нову з-за кордону вартувало

сотень доларів, які на ті часи
були серйозними грошима.
Достатньо серйозними, щоб
витрачати їх на музичні ін-
струменти. 

Яку ж ситуацію маємо
зараз? Ледь не в кожному
провінційному місті є мага-
зин музичних інструментів,
де їх вибір коливається від де-
шевих економ-варіантів до
професійних зразків все-
світньо відомих фірм-вироб-
ників. Не кажучи вже про
великі міста, де інструменти у
відповідних майстрів можна
робити іменні… Та й інтер-
нет, де знайти і замовити
можна все чого тільки душа
забажає, аби тільки грошей
вистачило. Ну і самі гурти,
котрі окупували кожен третій
підвал в Україні.

Саме за таких умов своє-
рідної конкуренції, хоча до
музики цей термін важко при-
датний, українська музика,
жива і неповторна, має шанси
статися як явище. Хоча б в
межах нашої країни та її куль-
турного ореолу. Чому сприяє?
– тому, що змушує шукати
нові і нові способи творчої са-
мореалізації. Практика пока-
зує – маєш щось дійсно
цікаве, якісне і хапке для слу-
хача, увага до твого продукту
прийде сама. М1 в цьому
плані не показник, адже є ін-
тернет, де свій час проводять
мільйони українців та жите-
лів інших країн, де вільно і
безмежно можна поширювати
свої творчі доробки, причому
– за мінімальні ціни.

Такі собі європейські
стандарти, рух в напрямку
яких обіцяє бажаний прогрес.
Інша справа, що чогось но-
вого і самобутнього за
останні роки в нашій країні
так і не постало. Західні му-
зичні стандарти домінують і
надалі продовжують дикту-
вати музикантам «закони
моди». Етно, як окрема течія,
ясна річ тішить своєю само-
бутньою довершеністю, але
цим музика не обмежиться… 

Але початок і підгрунття
процесу задані. Епоха наро-
дить своїх рок-героїв. Якщо
на те буде воля небес і рок-н-
роллу. 

Сергій Мартинюк

років живу в пострадянсь-
кому часі, який багато в
чому і не відрізняється від
“совєцького”. На жаль...

А в тюрмі були моменти,
коли я думав, що це кінець...
Коли відкрилася виразка
шлунку, мене повезли в Ка-
зань, у тюремну лікарню,
зробили операцію. Ніхто не
думав, що я буду жити. Але,
бачите, зостався живий. І я
вважаю, що вижив тільки
завдяки молитвам моєї
мами, яка була дуже вірую-
чою людиною.

- Як складалося ваше
життя після звільнення? 

- По–різному склада-
лося. Як я звільнився у 1968
році, поїхав у Нальчик, де
жила батькова сестра, бо не
мав права жити в Україні.
На Кавказі працював елек-
триком, одружився - життя
складалося, як у пересіч-
ного радянського громадя-
нина. Отримав трохи
спокою, бо КДБ вважав, що,
як український націоналіст,
на Кавказі я не матиму підт-
римки. Але я знайшов
спільну мову з багатьма
представниками північно-
кавказьких народів. У 1989
році повернувся до Львова.

- В інтернеті днями
з’явилася заява: син Шу-
хевича поведе націоналі-
стів на місцеві вибори...

- Я за те, щоб націоналі-
сти взяли участь у місцевих
виборах, щоб люди обрали
націоналістів. Але я не за-
кликаю голосувати за кон-
кретні партії - передовсім
хочу, щоб люди голосували
за чесних, достойних канди-
датів. Бо те, що у нас ро-
биться у “низах”, - це
розграбування майна місце-
вої громади - чи то в селі, чи
то в місті.

- Ще одна ваша заява
на з’їзді УНА–УНСО
днями наробила галасу.
Ви сказали, що слід за-
брати у Росії Кубань. 

- І не тільки Кубань. І
Білгород, і Нижній Дон. 

- Але в який спосіб? 
- Я про спосіб не буду

говорити, бо це багато від
чого залежить. Перш за все,
від усвідомлення українців
Кубані, Слобожанщини
того, що вони таки українці.
Що ми одної крові, поход-
ження. І що, врешті–решт,
Українська держава по-
винна охоплювати терито-
рію там, де проживає
український народ. Ми мали
б відродити українську
Україну від Тиси по Кавказ.

- Ви думаєте, що підт-
римка таких ідей там є? 

- У багатьох випадках є,
щоб ви знали. Десь у 90–му
році ми проводили перепис
охочих стати громадянами
України. Було кілька пунк-
тів на Кубані - люди підпи-
сувалися. Вони хотіли бути
громадянами України. Ку-
банські козаки знають своє
походження. Це також сто-
сується інших земель, засе-
лених українцями.

- Пане Юрію, як ві-
домо, останки Шухевича
після впізнання начебто
знищили. Але не так
давно Україну облетіла
звістка, що у Збручі на
Хмельниччині знайшли
останки, які гіпотетично
можуть належати вашому
батькові. чи проводили їх
експертизу? Вам про це
відомо? 

- Нічого не знайшли. Го-
воріння лишилося говорін-
ням. Знайшовся один
старий працівник КДБ, який
сказав, що розмовляв із ко-
лишніми працівниками
КДБ, котрих уже немає
серед живих. І вони, мовляв,
повідомили, що останки
Шухевича везли до Києва, а
на Збручі спалили і кинули
в річку. Але самих останків
у річці не знайшли. У мене
є навіть думка, що це було
спеціально затіяно, аби всі
залишили будь–які пошуки
і махнули рукою. У Збручі
нічого немає. Це все
неправда. 
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