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ВІД АВТОРА
Українська нація – нація європейська за всіма об’єктивними параметрами: геополітичним положенням, принципами організації господарської діяльності, особливостями
історичного розвитку, ідеалами та цінностями політичної сфери, критеріями соціальної
справедливості і, що вважаю найважливішим, за джерелами та складовими національної
духовної культури. Сказане можна доповнити, але треба погодитися з таким: геополітично – Україна в центрі Європи; економічно – в Україні, як і у всій Європі, завжди
шанували господаря; історично – основним змістом національної історії була і залишається незалежність в усіх її аспектах; політично – демократизм державного життя визначається ступенем гарантії прав і свобод громадянина; соціально – справедливість полягає
у створенні рівних умов та можливостей кожному для його гідного життєзабезпечення;
духовно – у джерелах і складових духовної культури української, як і інших європейських
націй, знаходимо античні, християнські та національні цінності в їх неповторному, самобутньому поєднанні.
Думка про античні, християнські та національні джерела і складники духовної культури не є новою: вона простежується у творчості “книжників” княжої доби, в інтелектуальній спадщині діячів православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій
і у творчій спадщині класиків української літератури; знаходимо її також у працях сучасної генерації дослідників національної культури. Зокрема, представники постмодерної
філософії, які сповідують концепцію “світу як тексту”, вбачають в цілісному “тексті”
духовної культури української нації окремі розділи, де відображені античні, християнські
та національні цінності як важливі елементи національного культуротворчого процесу в
його духовному контексті.
Античні мотиви національної культури приходять до нас зі сторінок шкільних підручників; їх нам несуть твори Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Лесі Українки і
багатьох інших українських авторів минулого і сучасності. З дитячих літ ми захоплюємось подвигами Геракла, жертовністю Прометея і вірністю Пенелопи; кожного цікавили мандри Одіссея і пригоди Енея; нас обурює безглуздя Геростратового вчинку і дивує
надмірна цікавість Пандорри; символом могутності став Зевс, жіночої вроди – Єлена
Прекрасна, а чоловічої – Аполлон; войовничість пов’язуємо з іменем Марса, пророцтво –
Кассандри, майстерність – Дедала, лікування – Ескулапа, дволикість – Януса… Донині
історики шанують Геродота, філософи – Сократа, математики – Піфагора, письменники – Гомера, медики – Гіпократа, скульптори – Фідія… Поети прагнуть “осідлати Пегаса” та “подолати Парнас”; кожен мріє досягти Олімпу у своїй життєтворчій справі… У
формуванні нашої фантазії помітну роль відіграли образи кентаврів і мінотаврів, німф і
сирен, одноокого Циклопа і триголового Цербера. Ми донині використовуємо вислови
“яблуко розбрату”, “перейти Рубікон”, “Піррова перемога”, “еросові стріли”, “танталові муки”, “сізіфова праця”, а також поняття “гіганти”, “титани”, “генії”, “герої” і
безліч інших – і всі вони походженням з Антики. Античні імена носять планети Сонячної
системи, величезна кількість наукових понять і термінів теж мають античні корені. Саме
з таких міркувань перша частина нашої книги присвячена античній тематиці.
Християнські цінності належать до серцевини національної духовної культури. Українці, як і всі інші європейські народи, пройшли свій “дохристиянський” етап культурної
еволюції, однак, розбудова національної культури, утвердження нації, становлення національної державності відбувались при світоглядно-теоретичному забезпеченні християнським віровченням і навіть при безпосередній участі християнської церкви. Україн-
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ський народ – народ віруючий, християнський; побожність – ментальна риса українців.
Не погрішимо проти історичної правди, якщо скажемо, що християнська віра в умовах
радянського ідейно-атеїстичного деспотизму була збережена в основному завдяки глибокій релігійності українського народу. Споконвіку, за всіх соціально-історичних умов,
в українських сім’ях до Святих Тайн Хрещення, Сповіді і Причастя долучались і дорослі,
і діти; використовувались усі можливості для участі у Службі Божій; виховання здійснювалося з метою формування християнських чеснот як сприйняття Божих настанов
розумом і серцем та християнських доброчинностей як практичного ставлення до світу
за критеріями Віри, Надії і Любові та принципами Милосердя, Прощення і Смирення.
Найвищим взірцем моральності визнається дотримання Заповідей Божих, найвищою
відповідальністю – відповідальність перед Господом; найвищого авторитету набуло Біблійне Слово, а найвищою істиною стали Істини Святого Євангелія. Основні положення християнського вчення в його сприйнятті українським християнським людом – зміст
другої частини нашої книги.
Національні цінності не лише надають народові культурної самобутності і виокремлюють національну культуру з глобального “тексту” культури світової, а й виступають
критерієм “прочитування” і сприйняття загальнолюдських духовно-культурних надбань. Окрім цього, національні цінності виконують функцію своєрідної світоглядної
призми, заломлюючись через яку антична мудрість і християнське віровчення стають
невід’ємними компонентами і навіть цілісним утворенням у складному комплексі національної духовної культури. Українець по-своєму сприймає і рівноцінно дотримується і
сократівських чеснот, і християнських доброчинностей; він не шукає розбіжностей між
зодіакальним і християнським календарями і по-життєвому мудро користується кожним
із них; його інтелект толерантно сприймає і вчення античного філософа, і поучення
християнського богослова. Основні риси українського національного менталітету – теїзм як поклоніння Богу, антеїзм як шанування землі, індивідуалізм як визнання цінності
Людини, демократизм як повага до Людини, плюралізм і толерантність як усвідомлення
поліфонії Буття, кордоцентризм як пріоритет душевності над логікою у сприйнятті світу, екзистенціалізм як існування на культурній межі європейського й азійського світів –
формують благодатне поле для світоглядно толерантного засвоєння здобутків світової,
в першу чергу, античної і загальнохристиянської культур, з одночасним збереженням
національно-культурної самобутності. Зміст заключної частини книги складає сформована національним менталітетом давня і сучасна духовна символіка, символіка феноменів Буття і Життя, явищ природи і побуту, що виражає духовно-практичне відношення
українця до світу.
Згідно з концепцією “світу як тексту” термін “українство” має повне право на існування: в глобальному “тексті” світової культури українство як соціально-історичний
феномен в його традиційних і модерних виявах, в усіх його матеріальних і духовних
вимірах має свою окрему сторінку в розділі “національному”, як селянство – в розділі
“аграрному”, а християнство – в “релігійному”. А кожен “текст” цікавий своїми двома
особливостями. Перша: структура тексту є непорушною, бо втручання в неї змінює і
навіть руйнує його зміст (губить душу тексту!). Друга: непорушну формальну структуру
тексту кожен бачить і сприймає по-своєму. Пам’ятаючи про це, рушаймо в дорогу.

З АНТИЧНИХ
ДЖЕРЕЛ

З античних джерел

СТО І СОРОК
СИМВОЛІВ АНТИКИ
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ГОМЕРИЧНИЙ СМІХ
Õòî íå ÷óâ ïðî Ãîìåðà? Ëåãåíäàð
íèé ïîåò ëåãåíäàðíî¿ åïîõè — öå â³í
ïðîñëàâèâ Ãðåö³þ ñâî¿ìè ãåí³àëüíèìè
³ âî³ñòèíó áåçñìåðòíèìè “²ëë³àäîþ”
òà “Îä³ññåºþ”. Ãåí³àëüí³ñòü öèõ ïîåì
íàñò³ëüêè íåîñÿæíà, ùî äî öüîãî ÷àñó
äèñêóòóþòü, ÷è ì³ã áóòè ¿õ ºäèíèì
àâòîðîì ñë³ïèé ìàíäð³âíèé ñï³âàê,
якèé æèâ çà ñ³ì ñòîë³òü äî Ð³çäâà
Õðèñòîâîãî.
À Ãîìåðîâà ñëàâà така ïðèâàáëèâà,
ùî ñ³ì ãðåöüêèõ ì³ñò äîíèí³ âåäóòü
ñóïåðå÷êó çà ïðàâî íàçèâàòè Ãîìåðà
ñâî¿ì ìåøêàíöåì. Òà Ãîìåð íàñò³ëüêè
âåëèêèé, ùî éîãî ñëàâè âèñòà÷àº íå
ëèøå íà öèõ ñ³ì ì³ñò ³ íå ëèøå íà âñþ
Ãðåö³þ, à é íà âñþ ªâðîïó, — ³ íàâ³òü

óâåñü ñâ³ò ìîæå ââàæàòè éîãî ñâî¿ì
çåìëÿêîì.
À îò “ãîìåðè÷íèé ñì³õ” — òî
ñì³õ íå Ãîìåð³â. Òàê ñì³ÿëèñü éîãî
âèäàòí³ ãåðî¿ — îë³ìï³éñüê³ áîãè,
êîòð³, ÿê âèÿâëÿºòüñÿ, â³äçíà÷àëèñü
íå ëèøå îë³ìï³éñüêèì ñïîêîºì, à é
îë³ìï³éñüêèì ñì³õîì. Îë³ìï³éñüêèé
ñì³õ, âèõîäèòü, äîñòóïíèé ëèøå òîìó,
õòî âîëîä³º îë³ìï³éñüêèì ñïîêîºì.
Òîæ íåñòðèìíî ³ ãó÷íî, íàâ³òü
íå ñì³ÿòèñü, à ðåãîòàòè, ì³ã ò³ëüêè
ãîëîâíèé îë³ìï³ºöü — Çåâñ òà éîãî
áîæåñòâåííà îë³ìï³éñüêà êîìàíäà.
Ùîá äîçâîëèòè ñîá³ “ãîìåðè÷íèé
ñì³õ”, òðåáà áóòè îë³ìï³éöåì àáî
â³ä÷óòè ñåáå ÿêùî íå áîãîì, òî ï³ä
ïîâíèì ïîêðîâèòåëüñòâîì áîã³â!

Сто і сорок символів Антики

ßêùî çãàäàòè, ùî добре ñì³ºòüñÿ
òîé, õòî ñì³ºòüñÿ îñòàíí³ì, òî
“ãîìåðè÷íèé ñì³õ” — öå ñì³õ, ç ÿêîãî
³ ï³ñëÿ ÿêîãî âæå í³õòî íå ñì³ºòüñÿ...
ГОРДІЇВ ВУЗОЛ
Ãîðä³é áóâ ïðîñòèì õë³áîðîáîì стародавньої Ôðиã³¿, ùî íàëåæàëà Àíòè÷
í³é Ãðåö³¿. ² íå ìàâ áè â³í êëîïîòó ç
öàðþâàííÿì, ÿêáè íå ôðиã³éñüêèé
îðàêóë.
Ïëóòàðõ, ³ñòîðèê і àâòîð ï’ÿòäåñÿòè
á³îãðàô³é âèäàòíèõ ãðåê³â ³ ðèìëÿí,
ðîçïîâ³äàº, ùî ôðиã³éö³, ïåðåä òèì,
ÿê îáðàòè íîâîãî öàðÿ, âèð³øèëè
çâåðíóòèñü äî îðàêóëà, який ïîðàäèâ,
ùîá âîíè îáðàëè íà öàðÿ òîãî, õòî
ïåðøèé ñòð³íåòüñÿ ¿ì íà âîç³.
Ïåðøèì âèÿâèâñÿ Ãîðä³é ç³ ñâî¿ì
çâè÷àéí³ñ³íüêèì ñåëÿíñüêèì âîçîì.
Ñàìå öåé çâè÷àéí³ñ³íüêèé â³ç ³ çðîáèâ
ñâîãî ãîñïîäàðÿ öàðåì, ãîñïîäàðåì
óñ³º¿ Ôðиã³¿!
² Ãîðä³é â³ääÿ÷èâ âîçîâ³: ïîñòàâèâ
éîãî äî íàéãîëîâí³øîãî õðàìó Ôðи
ã³¿ — õðàìó Çåâñà. Ùå é îáâ’ÿçàâ âîçà
íàäçâè÷àéíî çàïëóòàíèì âóçëîì. Âóçîë
öåé ìàâ îñîáëèâèé ñìèñë: õòî á éîãî
ðîçâ’ÿçàâ, òîé ñòàâ áè ïîâíîïðàâíèì
âîëîäàðåì Àç³¿.
Í³õòî òàê ³ íå ðîçâ’ÿçàâ “Ãîðä³
éîâîãî âóçëà”.
Àæ ïîêè Аëåêñàíäð Ìàêåäîíñüêèé
íå ðîçðóáàâ éîãî ñâî¿ì ìå÷åì. Та
вñå-òàêè íå ðîçâ’ÿçàâ... À òîìó ñòàâ
âîëîäàðåì Àç³¿ íå âñ³º¿ і íåíàäîâãî...
Áî òå, ùî íåîáõ³äíî ðîçâ’ÿçàòè, íå
ìîæíà ðóáàòè...
ДВОЛИКИЙ ЯНУС
ßíóñ — îäèí ³ç íàéäàâí³øèõ
ðèìñüêèõ áîã³â. ²ì’ÿ éîãî — “ÿíóà”,

ùî îçíà÷àº ïî-ëàòèíñüêè “äâåð³”.
Áî ñïî÷àòêó â³í áóâ áîãîì Ñâ³òëà,
òîìó âðàíö³ â³ä÷èíÿâ íåáåñíó áðàìó
³ âïóñêàâ íà Çåìëþ äåíü, à ââå÷åð³ òó æ
áðàìó çà÷èíÿâ — ³ íà Çåìëþ îïóñêàëàñü
í³÷. ßíóñ çíàìåíóâàâ ïî÷àòîê ³ ê³íåöü
êîæíî¿ ñïðàâè, îï³êóâàâñÿ брамами
міст в дверима осель. Öå â³ä íüîãî
çàëåæàëî, ùîá ïî÷àòîê áóâ äîáðèì,
à çàê³í÷åííÿ — ùàñëèâèì.
Òîæ ³ çîáðàæóâàëè éîãî ç ïîäâ³éíèì
îáëè÷÷ÿì, ùî ñèìâîë³çóâàëî ñâ³òëî
³ òемряву, äåíü ³ í³÷, ïî÷àòîê ³ ê³íåöü,
Ïîðÿäîê ³ Õàîñ, à çâ³äñè — Äîáðî
³ Çëî, Ïðàâäó ³ Êðèâäó, Â³ðí³ñòü ³ Çðàäó,
Ëþáîâ ³ Íåíàâèñòü...
Öå на його честь íàçâàëè ïåðøèé
ì³ñÿöü ðîêó — ÿíóàð³é — áî öåé ì³ñÿöü
ðîçä³ëÿâ ìèíóëå ³ ìàéáóòíº, ñòàðèé ð³ê
³ ð³ê íîâèé.
É îáëè÷÷ÿ éîãî áóëи: îäíå —
ñòàðå, çâåðíóòå äî ìèíóëîãî, à äðóãå —
ìîëîäå, ïîâåðíóòå äî ìàéáóòíüîãî.
Òîæ íå âèíà ßíóñà-äâîëèêîãî, ùî
éîãî ³ì’ÿì “âåëè÷àþòü” ëèöåì³ðíèõ ³
ëóêàâèõ ëþäåé.
ßíóñ ùèðî õîò³â íàâ÷èòè íàñ
ïðîñòî¿ ³ñòèíè: âñå ó ñâ³ò³ ìàº ñâîþ
ïðîòèëåæí³ñòü...
ЯБЛУКО РОЗБРАТУ
Öå ÿáëóêî, ÿêå íåñå ëþäÿì íåçãîäè
³ ÷âàðè.
Ñàìå òàêå ÿáëóêî áîãèíÿ ÷âàð
Åð³äà ï³äêèíóëà âåñ³ëüíèì ãîñòÿì
áàòüê³â çíàìåíèòîãî Àõ³ëëåñà. Åð³äà
ìñòèëàñü çà òå, ùî ¿¿ íå çàïðîñèëè íà
öå âåñ³ëëÿ. ×åðåç ï³äêèíóòå ÿáëóêî
âèíèêëà ñóïåðå÷êà ì³æ òðüîìà áîãèíÿ
ìè — Ãåðîþ, Àô³íîþ ³ Àôðîä³òîþ.
Бî ÿáëóêî ìàëî íàïèñ — “Äëÿ
íàéâðîäëèâ³øî¿”!
À ðîçñóäèòè òðüîõ ïðåòåíäåíòîê
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íà ïðåñòèæíå ÿáëóêî ìàâ Ïàð³ñ, ñèí
òðîÿíñüêîãî öàðÿ. Ïðåòåíäåíòêè
ï³øëè íà ï³äêóï þíîãî ñóää³...
Ãåðà, Çåâñîâà äðóæèíà, çàïðîïî
íóâàëà âëàäó ³ áàãàòñòâî.
Àô³íà, áîãèíÿ ìóäðîñò³ і â³éñüêîâî¿
äîáëåñò³, — ìóäð³ñòü ³ ðàòíó ñëàâó.
Àôðîä³òà, áîãèíÿ êðàñè ³ êîõàííÿ, —
íàéâðîäëèâ³øó æ³íêó.
Îñòàííÿ
îá³öÿíêà
âèÿâèëàñü
íàéïðèíàäí³øîþ — áî æ³íêó çàâæäè
ö³íóþòü âèùå âëàäè, áàãàòñòâà, ìóäðîñò³
é ñëàâè — ³ Ïàð³ñ ïðèñóäèâ ÿáëóêî
Àôðîä³ò³. À áîãèíÿ êðàñè ³ êîõàííÿ
ùèðî â³ääÿ÷èëà çà öå: äîïîìîãëà
þíàêîâ³ âèêðàñòè Єëåíó Пðåêðàñíó —
äðóæèíó ñïàðòàíñüêîãî öàðÿ Ìåíåëàÿ,
÷åðåç ùî é ðîçïî÷àëàñü Òðîÿíñüêà
â³éíà...
Ùîá ðîçïî÷àëàñü â³éíà, äîñòàòíüî,
àáè ïîñâàðèëèñя òðè æ³íêè... Ùîá
ïîñâàðèëèñя òðè æ³íêè, äîñòàòíüî
ïðîñòîãî ÿáëóêà...
ПРОКРУСТОВЕ ЛОЖЕ
Éîãî ñïðàâæíº ³ì’ÿ — Äàìàñòà.
À ùå öüîãî ðîçá³éíèêà íàçèâàëè
Ïîë³ïåìîíîþ. Òà â³äîìèì â³í ñòàâ ï³ä
ïð³çâèñüêîì Ïðîêðóñò, ùî îçíà÷àº —
“âèòÿãóâà÷”.
Íåùàñíèì áóâ ìàíäð³âíèê, якèé
ä³ñòàâàâñÿ äî Àô³í äîðîãîþ, ùî âåëà
³ç Ìåãàðè. Íà öüîìó øëÿõó éîãî
ï³äñòåð³ãàâ Ïðîêðóñò ³ çàìàíþâàâ äî
ñâîãî ïîìåøêàííÿ. À òàì “çàïðîøóâàâ
â³äïî÷èòè” íà ñâîºìó îñîáëèâîìó
ë³æêó. ßêùî ã³ñòü âèÿâëÿâñÿ á³ëüøèì
â³ä ë³æêà, Ïðîêðóñò â³äðóáóâàâ éîìó
íîãè ð³âíî íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè âîíè
çâèñàëè... Òîãî, õòî áóâ êîðîòøèì,
ðîçá³éíèê “âèäîâæóâàâ” óäàðàìè
ìîëîòà...

Æîäíîìó, õòî ïîòðàïèâ äî ðóê
Ïðîêðóñòà, ë³æêî íå ï³ä³éøëî. Підступність Ïðîêðóñòà ïîëÿãàëà â òîìó,
ùî â³í ìàâ äâà ë³æêà â ð³çíèõ ê³ìíàòàõ:
âèñîêèõ ïîäîðîæí³õ çàâîäèâ äî ê³ìíàòè
ç ìàëåíüêèì ë³æêîì, à íèçüêèõ — äî
³íøî¿, äå ñòîÿëî ë³æêî âåëèêå...
Ñàìîãî Ïðîêðóñòà çíèùèâ ñèí
àô³íñüêîãî öàðÿ Åãåÿ — Òåñåé, який
çàðàäè ïîðÿäêó â äåðæàâ³ î÷èùàâ ¿¿ â³ä
ñòðàõîâèñüê òà çëî÷èíö³â...
Ïðîêðóñòîâå ëîæå — æîðñòîêà
äëÿ íàñ íàóêà, ÿêà â÷èòü, íàñê³ëüêè
íåáåçïå÷íî ï³äãàíÿòè âñå ï³ä ÿêóñü
ì³ðêó.
Кîæåí ³ç íàñ — ì³ðêà ñàì ñîá³,
ºäèíèé ³ íåïîâòîðíèé!
АВГІЄВІ СТАЙНІ
Àâã³é áóâ âîëîäàðåì Åë³äè òà
íåç÷èñëåííèõ
òàáóí³â
õóäîáè,
ïîäàðîâàíî¿ éîìó éîãî áàòüêîì —
ñàìèì Ãåë³îñîì, áîãîì Ñîíöÿ.
Ñòàéí³, â ÿêèõ â³í óòðèìóâàâ õóäîáó,
í³õòî íå âè÷èùàâ ïðîòÿãîì òðüîõ
äåñÿòèë³òü. Àæ ïîêè çà îäèí äåíü ¿õ íå
âè÷èñòèâ Ãåðàêë, ñïðÿìóâàâøè â ñòàéí³
âîäè ì³ñöåâî¿ ð³÷êè Àëôåé. ²íøîãî
ñïîñîáó ïðîñòî íå áóëî!
Öå áóâ ñüîìèé ïîäâèã Ãåðàêëà.
Çà òàêèé ïîäâèã, çã³äíî ç óãîäîþ,
Àâã³é ìàâ äàòè Ãåðàêëó äåñÿòó ÷àñòèíó
ñâîº¿ õóäîáè, òà íå виконав обіцянки. Ñóïåðå÷êà ì³æ âîëîäàðåì Åë³äè ³
ìóæí³ì Ãåðàêëîì ïðèçâåëà äî â³éíè, â
ÿê³é Àâã³é íå ò³ëüêè çàçíàâ ïîðàçêè, à é
çàãèíóâ ñàì.
...² òàê çàâæäè: âåëèêå áåçëàääÿ
é çàíåäáàí³ ñïðàâè — ïðÿìèé øëÿõ
äî íåçãîäè, âîðîæíå÷³ òà â³éíè, ÿê³
ïðèïèíÿþòüñÿ ëèøå òîä³, êîëè ãèíå
âèíóâàòåöü áåçëàääÿ ³ íåçãîä. Áî
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ÿêùî â³í íå ìîæå îðãàí³çóâàòè ñåáå
äî ïîðÿäêó â ñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ, то
òèì á³ëüøå íå çìîæå öüîãî çðîáèòè â
êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿...
Íåçäàòíèé äî ïîðÿäêó — íåñïðî
ìîæíèé íà ïåðåìîãó.
Õòî æèâå â áåçëàää³, òîé ïðèðå÷åíèé
äî ïîðàçêè.
ТАНТАЛОВІ МУКИ
Áóâ â³í ñèíîì Çåâñà ³ í³ìôè çà
ïîõîäæåííÿì òà îäíèì ³ç ãðåöüêèõ
öàð³â çà земною ієрархією. Öå
íàñò³ëüêè íàáëèçèëî éîãî äî áîã³â, ùî
â³í íàâ³òü áåíêåòóâàâ ç íèìè íà Îë³ìï³.
Òà ç ÷àñîì àæ íàäòî çàïèøàâñÿ ñâî¿ì
ïðèÿòåëþâàííÿì ç áîãàìè ³ âèð³øèâ,
ùî â³í ð³âíèé ¿ì, à òîìó äîçâîëÿâ ñîá³
îáðàæàòè ¿õ. Äî öüîãî âñüîãî âêðàâ ç
Îë³ìïó àìáðîç³þ ³ íåêòàð — ¿æó ³ íàï³é
áîã³â — òà ÷àñòóâàâ ïðîñòèõ ñìåðòíèõ.
² íàðåøò³ ä³éøîâ äî òîãî, ùî íàãîäóâàâ
áîã³â ì’ÿñîì ñâîãî âáèòîãî ñèíà Целопа, àáè ïåðåâ³ðèòè, ÷è ä³éñíî áîãè
âñåâèäþù³ é âñåçíàþ÷³...
Бîãè Îë³ìïó íå âèòåðï³ëè ³ ïîêàðàëè
Òàíòàëà — êèíóëè éîãî íà â³÷í³ ìóêè
äî À¿äó, æàõëèâîãî ï³äçåìíîãî öàðñòâà
äëÿ ãð³øíèê³â.
À òàì â³í ñòîÿâ ïî øèþ ó âîä³,
çíåìàãàþ÷è â³ä ñïðàãè. Êîëè æ
íàõèëÿâñÿ, ùîá íàïèòèñÿ, âîäà ð³çêî
ñïàäàëà íàñò³ëüêè, ùî â³í íå ì³ã äî íå¿
äîòÿãòèñÿ. Òàê ñàìî íå ì³ã â³í ä³ñòàòè
ñîêîâèòèõ ïëîä³â, ùî çâèñàëè íàä éîãî
ãîëîâîþ...
Öå ³ º Òàíòàëîâ³ ìóêè...
Ìóêè çà òå, ùî íå ö³íóâàâ ³ íå
ïîâàæàâ òîãî, ÷èì âîëîä³â.
Ìóêè â òîìó, ùî íåñòåðïíî
íåîáõ³äíå áóëî ïåðåä íèì, àëå âçÿòè
éîãî â³í íå ì³ã. À â³äìîâèòèñü â³ä

íåîáõ³äíîãî íåìîæëèâî. ² öå ïîñò³éíî
ïîñèëþâàëî ñòðàæäàííÿ...
Òîæ Òàíòàëîâ³ ìóêè ùå é ó òîìó, ùî
ñòðàæäàííÿ â³ä íèõ íåñòðèìíî çðîñòàº
³ í³êóäè â³ä íüîãî íå âòå÷åø...
АХІЛЛЕСОВА П’ЯТА
Àõ³ëëåñ ìàâ ìóäðèõ ó÷èòåë³â:
Ôåí³êñ, áðàò ªâðîïè, íàâ÷èâ éîãî
êðàñíîìîâñòâà ³ ðàòíî¿ ñïðàâè,
íàéñïðàâåäëèâ³øèé ñåðåä êåíòàâ
ð³â — Õ³ðîí, який áóâ äðóãîì Ãåðàêëà
³ â÷èòåëåì Åñêóëàïà, ïåðåäàâ éîìó
ìèñòåöòâî ë³êóâàííÿ òà ìóçèêè.
Íà éîãî ðàõóíêó áàãàòî ïîäâèã³â,
ð³âíèõ Ãåðàêëîâèì òà Îä³ññåºâèì.
Ñåðåä öèõ ïîäâèã³â º é òàêèé, ÿêèì
íå ìîæå ïîõâàëèòèñÿ æîäåí ³íøèé
ãåðîé, — öå ïåðåìîãà íàä öàðèöåþ
àìàçоíîê, як³é ñàìèìè áîãàìè áóëî
приçíà÷åíî äîëàòè ³ çíèùóâàòè
÷îëîâ³ê³â.
Ìàëî õòî çíàº, ùî â³í áóâ ñïðàâæí³ì
ãåðîºì Òðîÿíñüêî¿ â³éíè, âç³ðöåì
ìóæíîñò³ é áåçêîðèñëèâîñò³: çàì³ñòü
æèòòÿ äîâãîãî ³ çàìîæíîãî îáðàâ æèò
òÿ êîðîòêå, àëå çâèòÿæíå.
Çíàþ÷è, ùî éîìó ïðîâ³ñòèëè
çàãèáåëü ó Òðîÿíñüê³é â³éí³, â³í
ïîñï³øàº íà áèòâó, áî ïåðåêîíàíèé:
íåáåçïåêà íå ìîæå áóòè ïåðåøêîäîþ
äëÿ ïîäâèãó. Íàâ³òü ÿêùî öÿ íåáåçïåêà
ñìåðòåëüíà...
Àõ³ëëåñ, ñèí ñìåðòíîãî öàðÿ Ïåëåÿ
і ìîðñüêî¿ áîãèí³ Ôåò³äè, ïðîñëàâèâñÿ
çîâñ³ì íå òèì, ÷èì íàñïðàâä³ áóâ
ñëàâåí.
Â³í áóâ ìóäðèì ³ òàëàíîâèòèì, àëå
í³õòî ³ í³êîëè íå êàçàâ “Àõ³ëëåñîâà
ìóäð³ñòü” ÷è “Àõ³ëëåñ³â òàëàíò”.
Âç³ðåöü â³éñüêîâî¿ çâèòÿãè ³ ñïðàâ
æíüî¿ ìóæíîñò³, â³í òàê ³ íå äî÷åêàâñÿ
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ïîõâàëè — “Àõ³ëëåñîâà äîáëåñòü” ÷è
“Àõ³ëëåñîâà ìóæí³ñòü”. Éîãî äîñêî
íàëà ÷îëîâ³÷à êðàñà ³ ùèðà ëþäñüêà
äîáðîòà í³êîëè íå áóëè îö³íåí³
í³ ñó÷àñíèêàìè, í³ íàùàäêàìè ÿê
“Àõ³ëëåñîâà êðàñà” ÷è “Àõ³ëëåñîâà
äîáðîòà”.
Натомість до öüîãî ÷àñó êàæóòü ³
ùå â³êàìè êàçàòèìóòü — “Àõ³ëëåñîâà
ï’ÿòà”!
Áî â³í ìàâ ºäèíå âðàçëèâå ì³ñöå —
ï’ÿòó. Ôåò³äà, ìàòè Àõ³ëëåñîâà, ùîá
çàãàðòóâàòè ñâîãî ñèíà, êóïàëà éîãî â
ñòóäåíèõ âîäàõ ï³äçåìíî¿ ð³÷êè Ñò³ê
ñó, òðèìàþ÷è çà ï’ÿòó. Ñàìå ï’ÿòà, ùî
áóëà â ðóö³ ìàòåð³, і âèÿâèëàñü ºäèíèì
íåçàãàðòîâàíèì, à òîìó âðàçëèâèì
ì³ñöåì íà ò³ë³ Àõ³ëëåñà. ² ÿêðàç ó öþ
ï’ÿòó âö³ëèëà ³ ñìåðòåëüíî поðàíèëà
éîãî ñòð³ëà ñóïðîòèâíèêà...
Сумна іронія є а долі Ахіллеса, як
часом і в долі людській взагалі: судимі
буваємо не за чеснотами нашими, а за
нашою вразливістю, слабкістю. Навіть
якщо слабкість непорівняно менша від
сили, у неї цілком може влучити ворожа стріла...
ПОХІД АРГОНАВТІВ
¯õ áóëî ï’ÿòäåñÿò — â³äâàæíèõ,
ãåðî¿÷íèõ ÷îëîâ³ê³â, êîòð³ íà ÷îë³ ç
ßñîíîì íà êîðàáë³ “Àðãî” âèðóøèëè
äî Êîëõ³äè çà çîëîòèì ðóíîì. ßñîíó
ïîâåðòàëè áàòüê³âñüêèé òðîí çà óìîâè,
ùî â³í ïðèâåçå хутро çîëîòîãî áàðàíà.
À хутðó öе îõîðîíÿëè â ãàþ áîãà â³éíè
Àðåñà.
Ñåðåä
ßñîíîâèõ
ñîðàòíèê³â
áóëè Îðôåé, Ãåðàêë, Ãëàâê òà ³íø³
âèäàòí³ ãåðî¿ òîãî ÷àñó. Çäîëàâøè âñ³
íåáåçïåêè é ïåðåæèâøè âñ³ ïðèãîäè,
ùî òðàïèëèñü ¿ì ó ïîäîðîæ³, àðãîíàâòè
ïðèáóëè äî Êîëõ³äè, äå ì³ñöåâèé

âîëîäàð çàïðîïîíóâàâ ßñîíó çàïðÿãòè
äî ïëóãà ÷îòèðüîõ ì³äíîêîïèòíèõ
áèê³â, âèîðàòè ïîëå é çàñ³ÿòè його
äðàêîíîâими çóáамè... À ç того посіву
ìèòòºâî âèðîñëè âî¿íè, ãîòîâ³ çíèùèòè
ßñîíà. Îäíàê Ìåäåÿ, äî÷êà ì³ñöåâîãî
âîëîäàðÿ, яка ïîêîõàëà â³äâàæíîãî
ãîñòÿ-êðàñåíÿ,
ïîòàéêè
ïîðàäèëà
éîìó êèíóòè ïîì³æ äðàêîíîâі âî¿í³â
çâè÷àéíîãî êàìåíÿ — ³ âî¿íè,
çàì³ñòü òîãî, ùîá áèòèñÿ ç ßñîíîì,
ïåðåáèëè îäне îäíîãî...
Òàê çîëîòå ðóíî ïîâåðíóëîñя äî
Åëëàäè, à ßñîíîâ³ ïîâåðíóëè òðîí...
Ç òîãî ÷àñó ³ ïîâåëîñü: ùîá
ïîâåðíóòè íàëåæíå òîá³, òðåáà çäîáóòè
³ â³ääàòè áàãàòî âñüîãî, íàëåæíîãî
êîìóñü.
Тож щоб досягти важливої мети,
часто треба здійснити багато життєвих
мандрівок і здолати багато перешкод.
ЗОЛОТЕ РУНО
Öå хутро ÷óäåñíîãî çîëîòîãî
áàðàíà, íà ÿêîìó áðàò ³ ñåñòðà, Ôð³êñ
³ Ãåëëà, âòåêëè â³ä ñâîº¿ çëî¿ òà ï³äñòóïíî¿
ìà÷óõè ²íî. ¯õ ìàëè ïðèíåñòè â æåðòâó
Çåâñó, àáè âðÿòóâàòè êðà¿íó â³ä çàñóõè,
ÿêó íàâìèñíå íàêëèêàëà ²íî, ùîá
çà äîïîìîãîþ íåìèíó÷î¿ æåðòâè
ïîçáóòèñÿ íåð³äíèõ ä³òåé.
Ï³ä ÷àñ óòå÷³ Ãåëëà çàãèíóëà. Öå
òðàïèëîñü ó íèí³øí³õ Äàðäàíåëëàõ,
ÿê³ äîâãî на її честь ³ìåíóâàëè
Ãåëëåñïîíòîì — Ìîðåì Ãåëëè.
¯¿ áðàò, Ôð³êñ, ä³ñòàâñÿ äî Êîëõ³äè,
äå ïðèí³ñ çîëîòîðóííîãî áàðàíà â
æåðòâó Çåâñîâ³, à ñàìå çîëîòå ðóíî
ðîçâ³ñèâ ó ñâÿùåííîìó ãà¿ Àðåñà, áîãà
â³éíè. Òóò ðóíî îõîðîíÿâ íåâñèïóùèé
äðàêîí.
Ùå äî Òðîÿíñüêî¿ â³éíè хутро
çîëîòîãî áàðàíà ïîâåðíóâ äî Ãðåö³¿
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ßñîí — ïðîâîäèð àðãîíàâò³â ³ ðîäè÷
Ôð³êñà.
Ðÿòóþ÷èñü, áðàò ³ ñåñòðà ïîêàçàëè,
ùî âòå÷à â³ä ÷îðíîãî ëèõà âèìàãàº
çîëîòèõ çàñîá³â.
Ùî âòå÷à â³ä âñÿêîãî ëèõà íå áóâàº
áåç æåðòâ — ëèõî ìàº íàäòî áàãàòî
ñï³ëüíèê³â, òîìó îáîâ’ÿçêîâî áåðå
ñâîº... Á³äà íàäòî äðóæíà — âîíà
íå õîäèòü ³ íå ïðèõîäèòü îäíà. Òèì
á³ëüøå, òóäè, äå º çîëîòî!
Òîìó, òàì, äå çîëîòî, — çàâæäè º
æåðòâà, ³ çàâæäè ïðèñóòí³é äðàêîí...
ЗОЛОТИЙ ВІК
Ó öþ çîëîòó ïîðó ëþäñòâî íå çíàëî
í³ ï³äíåâ³ëüíî¿ ïðàö³, í³ â³éí, í³ ÷âàð.
Íå áóëî í³ ãîðÿ, í³ òóðáîò, í³ õâîðîá,
í³ ñòàðîñò³. À ñìåðòü, ëåãêà, ÿê ñîí,
íàñòóïàëà ï³ñëÿ ùàñëèâîãî æèòòÿ —
ïîìåðë³ ïåðåòâîðþâàëèñü ó äîáðèõ
äóõ³â...
Ï³ñëÿ çîëîòîãî â³êó ïðèéøîâ â³ê
ñð³áíèé: ëþäè âòðàòèëè çîëîò³ ÷àñè
÷åðåç ñâîþ ãîðäèíþ — ëþäñüêà çíåâàãà
äî áîã³â ïðîòèñòàâèëà ëþäåé áîãàì.
² ëþäñòâî ïî÷àëî âòðà÷àòè ñèëè, áëàãîïîëó÷÷ÿ, âàæêîäîñòóïíîþ ñòàëà äîðîãà
äî óñï³õó.
Òðåò³ì áóâ ì³äíèé â³ê: ëþäåé äî
çàãèáåë³ ïðèâîäèëà ¿õ íåòåðïèì³ñòü
³ íåïðèìèðåíí³ñòü — ó â³éíàõ ³ íàñèëüñòâ³ âîíè çíèùóâàëè îäèí îäíîãî.
Â ÷åòâåðòîìó, çàë³çíîìó â³ö³ áîãè
äîøêóëÿþòü ëþäÿì íåñê³í÷åííèìè
òóðáîòàìè ³ á³äàìè, à ñâ³òîì ïðàâëÿòü
íå Ðîçóì ³ Çàêîí, à Õèòð³ñòü ³ Ñèëà.
Òàê ëþäè çàñëóæèëè...
Áî âîíè íå çðîçóì³ëè, ùî çîëîòèé
â³ê — öå íå òîé â³ê, êîëè º áàãàòî
çîëîòà, à òîé â³ê º çîëîòèì, â ÿêîìó
çîëîòî í³÷îãî íå âàðòå.
Áî íàéâèùó ö³íí³ñòü ìàº äóõ, êîòðèé

â³ä Áîãà ³ Ìóäðîñò³; à çîëîòî — òî â³ä
Çëîãî ³ Õèòðîñò³...
ФЕНІКС ІЗ ПОПЕЛУ
Ôåí³êñ — ÷àð³âíèé ïòàõ, який
÷åðåç êîæí³ ï’ÿòñîò ðîê³â ïðèë³òàº ç
Àðàâ³¿ äî ªãèïòó. Æèâèòüñÿ â³í ò³ëüêè
áàëüçàìîì ³ ïàõó÷îþ ñìîëîþ. Ïåðåä
ñìåðòþ ðîáèòü ãí³çäî ³ç çàïàøíèõ
ã³ëîê íà ñàì³ñ³íüê³é âåðõ³âö³ ïàëü
ìè — ³ òàì, ï³ä âèñîêèì íåáîì, éîãî,
í³÷èì íåçàõèùåíîãî, ñïàëþº ñîíÿ÷íå
ïðîì³ííÿ.
Òîæ, óìèðàþ÷è, Ôåí³êñ íå éäå ó
ï³òüìó, à çãîðàє â ñîíÿ÷íîìó ñâ³òë³.
Òîìó ³ì’ÿ éîãî îçíà÷àº “áàãðÿíèé” —
ð³âíèé ñîíÿ÷íîìó âîãíþ.
Â³í íå çãîðÿâ ó âîãí³, ùîá çàãèíóòè,
à ïëîìåí³â ó ñîíÿ÷íîìó ñâ³òë³, ùîá
â³äðîäèòèñÿ. Ñèëîþ Ñîíöÿ âîñêðåñàâ
³ç ïîïåëó, â³äðîäæóâàâñÿ, ùîá çíîâó
ìîëîäèì ç’ÿâèòèñü ó ð³äíîìó êðà¿.
Òàê Ôåí³êñ ñèìâîë³çóº áåçñìåðòÿ
÷åðåç â³÷íå â³äðîäæåííÿ.
Òîæ óñÿêó ñïðàâó, íåçíà÷íó ÷è ñïðà
âó âñüîãî æèòòÿ, òðåáà çàâåðøóâàòè íå
ÿê ê³íåöü, íå ÿê ô³íàë, à ÿê ïî÷àòîê
íîâî¿ ñïðàâè, îíîâëåíîãî æèòòÿ. Íà
â³òü îíîâëåíîãî ñìåðòþ, âîñêðåñëîãî ç
ïîïåëó...
Â öüîìó — åíåðã³ÿ â³äðîäæåííÿ,
çàïîðóêà áåçñìåðòÿ.
РІГ ДОСТАТКУ
Öå — ð³ã êîçè Àìàëüòå¿, íàïîâíåíèé
êâ³òàìè, ôðóêòàìè é îâî÷àìè. Éîãî
øàíóâàëè ³ ìàëè ñâî¿ì ñèìâîëîì
áîæåñòâåííà Ãåÿ, ìîãóòí³é Ãåðàêë,
áîãèíÿ äîë³ Ôîðòóíà ³ áîã áàãàòñòâà
Ïëóòîñ.
Àìàëüòåÿ — äèâîâèæíà êîçà:
âîíà âèãîäóâàëà Çåâñà, якого õîâàëè
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