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За вас правда, за вас слава і воля святая!
Газета Криворізького міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

НАШІ САЙТИ: www.kmpzt.org.ua і www.pprosvita.at.ua

СЕРЦЯ НАПОВНЮЄМО ВДЯЧНІСТЮ

ВІДКРИВАЮЧИ це число світлиною авторів «ПІСНІ ПРО
МАЙДАН», ми утверджуємо розвиток вільної України, яка
зростає на наших очах після початку Революції гідності на
Майдані. На 3-й сторінці ви, шановні наші читачі, дізнаєтеся
про діяльність просвітян з міста Нікополя, у яких у пріоритеті
– музика з народних глибин, а ще - про справи криворізьких
правозахисників.
(Закінчення на 3 стор.)
ПРЕЗИДЕНТ Петро ПОРОШЕНКО в указі № 169/2015
«Про заходи з відзначення у
2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та
70-ї річниці завершення Другої
світової війни» зробив одну
суттєву помилку: там немає доручення Кабінету міністрів перенести вихідний день з понеділка
11 травня (це компенсація за те,
що суботній вихідний збігається
зі святом 9 Травня) на п’ятницю
8 травня. Тобто на дату, коли
Україна вперше відзначатиме
встановлене цим же указом

Шановні наші читачі!
З дня у день Україна перебуває у вирі змін, і все більше - у центрі уваги всього
світу, який з тривогою стежить за подіями, що у нас відбуваються. А ми, українці,
у ці дні дні не тільки дбаємо (хто як може) про встановлення миру на нашій
землі, відбиваючи агресію сьогочасної орди, але й пам’ятаємо про те, як сім
десятиліть тому під час Другої світової війни після визволення нашої землі від
ворога ми здолали орду нацистську. Мільйони і мільйони загиблих на фронтах
тієї війни і зараз стукають у наші серця. Щоб ми не забували, щоб ми пам’ятали
їхній безсмертний подвиг. Ми наповнюємо наші серця вдячністю за це і низько
схиляємо голови перед ними.
Тож бажаємо вам, наші шановні читачі, із вдячністю згадати полеглих у Другій
світовій і зробити все можливе, аби сьогочасний жорстокий агресор не замахнувся на ще одну війну світового рівня! Тому тримаймося і перемагаймо!
– Щоб не залишити жодного шансу ворогам нашим! І тоді знову настане мир
на українській землі.
Керівництво КМО ВУТ «Просвіта» і Криворізького міського
правозахисного товариства, редаколегія газети «Промінь Просвіти»

(Резолюція №A/RES/59/26
від 22.11.2004), запропонувала всім державам відзначати
8 травня чи 9 травня щороку
як Дні пам’яті та примирення,
присвячені пам’яті жертв Другої
світової війни. У Другій світовій,
як відомо всім, крім хіба що
більшості росіян, перемогли
саме Об’єднані Нації. Цілком
логічно, що вони і пропонують
світу норми щодо відзначення
пам’ятних дат, пов’язаних із
тією війною.
Торік в Україні святковим
гаслом було: «Ніколи зно-

та її союзниками у складі різних
армій та рухів Опору, але без
жодної паузи, без «вихідних».
І хоча Україна мала під час цієї
війни тільки квазідержавність у
вигляді УРСР і підпільний парламент – Українську головну
визвольну раду, – її роль не
зводилася до ресурсної бази
та постачальника «гарматного
м’яса» совєтського чи іншого
тоталітаризму. Не випадково
СТАЛІН наприкінці 1942 року
дозволив «український червоний патріотизм» і дав, бодай
на папері, УРСР особливі права. ГІТЛЕР прохопився через

Червоний мак як символ Перемоги. Україна і агресія Росії
національне свято – День
пам’яті і примирення.
Але ще не пізно зробити це
рішенням Кабміну: йдеться-бо
про надзвичайно важливу річ
– про перехід (поки що лише
частковий) із совєтських на
світові стандарти відзначення
закінчення Другої світової війни
у Європі (до речі, навіть СТАЛІН
визнавав – Акт про капітуляцію
Німеччина підписала 8, а не
9 травня). Тож відзначати цю
подію варто саме 8 травня, забувши про брежнєвський «День
перемоги» (бо ж СТАЛІН у 1947
році зробив 9 травня звичайним робочим днем без жодних
урочистостей), пролонгований
ПУТІНИМ як символ вищості
Росії над світом. Ясна річ, це
не варто робити негайно – тож
цього року матимемо два свята,
а наступного року слід узагалі
зробити головний акцент на
святі 8 Травня.
На загал, маємо один із численних парадоксів новітньої
вітчизняної історії: відзначати
на державному рівні День
пам’яті і примирення Україна
стала тоді, коли проти неї вже
понад рік триває гібридна війна,
яку веде Росія. Утім, уже торік
де-факто 9 травня в Україні всі
політичні сили, крім КПУ, Партії
регіонів і «новоросів» різного
штибу, відзначали не «велику
перемогу совєтського народу», а встановлене ООН свято. Адже Генеральна асамблея
ООН у резолюції, приуроченій
до 60-ї річниці закінчення
Другої світової війни в Європі

ву». Проте з’ясувалося, що
«знову» стало реальністю, бо
ж Росія досі не повернулася
з тієї війни, і більшість її громадян, під’юджуваних пропагандою, переконана, що і досі
триває їхня «священна війна»
проти різного роду «піндосів»,
«ґейропейців» і «жидобандер».
Тож гасло цього року інше:
«Пам’ятаємо, перемагаємо».

Як зробити з 9 травня
«день страху»
Що ж, Росія домоглася свого – її війна з цивілізованим
світом, на щастя, поки що
переважно «холодна», стала фактом. А 9 травня Москва перетворила з присвяченого фронтовикам, членам
їхніх сімей і нащадкам вояків
Другої світової свята на символ зверхності і зарозумілості
країни, яку, за словами поета
середини ХІХ століття, «розум
не збагне». Зі страхом чекають на 9 травня в Україні, і не
лише у ній – і в країнах Балтії, і
навіть у начебто дружній щодо
Росії Білорусі. Адже тепер це –
день провокацій, день сутичок,
іноді кривавих, день пролиття
ритуальної крові на сталінський
олтар.
Бояться Росію у зв’язку
з 9 травня не лише на
постсовєтському просторі, а
і в Західній Європі. Бо ж хіба
не налякав європейців заявлений рейд «Нічних вовків» –
орди байкерів (до речі, актив-

них учасників анексії Криму
Росією) на чолі з особистим
другом ПУТІНА і засновником російського руху «Антимайдан» Олександром ЗАЛДОСТАНОВИМ на прізвисько
«Хірург», по маршруту МоскваМінськ-Варшава-БратиславаПрага-Берлін під прапорами
совєтського тоталітарного режиму й загальним гаслом: «На
Берлін!»? Бо ж хіба в Росії хтось,
крім загнаних на маргінес групок інтелігенції, сьогодні думає
про примирення? Ні. Повторне взяття Берліна! На коліна ту
Європу!
Ідеться про намагання Росії
привласнити перемогу над нацизмом – і не лише українців й
Україну звідти викресливши, а й
усі Об’єднані Нації. Намагання,
брутальне і підле. Бо ж де-факто
Друга світова війна розпочалася у Москві. Саме там у перші
години після півночі 24 серпня 1939 року був підписаний
договір, відомий як «Пакт
МОЛОТОВА-РІББЕНТРОПА». Ця
угода – навіть якщо не брати до
уваги таємного протоколу до неї
про поділ Європи – відкривала
ГІТЛЕРУ можливість завоювати
Польщу і при цьому не боятися воєнної чи навіть політичної
підтримки польської сторони
з боку СРСР. Так само угодою
виключалися спільні дії проти Німеччини з боку Британії,
Франції та Радянського Союзу. А оскільки політичній угоді
передувала економічна (від 19
серпня), за якої СРСР брав на
себе зобов’язання постачати
Німеччину стратегічною сиро-

виною, то Берлін міг не боятися,
що спрацює стратегія боротьби
на виснаження, яка призвела до
її краху у Першій світовій війні.
Тим часом Кремль мав у
своєму розпорядженні достатні
сили, щоб самотужки зупинити Вермахт на кордоні Союзу.
Ба більше: Німеччина мала
тоді ресурси на 1-1,5 активних воєнних дій, чого б не вистачило навіть на завоювання
всієї Польщі у разі, якби Червона армія не вдарила Війську
польському в тил. І чим годували б Вермахт без совєтських
ресурсів? …В’ячеслав МОЛОТОВ – тодішній прем’єр СРСР –
помер 8 листопада 1986 року у
Москві, і ніхто з західних лідерів
навіть під час Холодної війни не
вимагав судити й повісити його,
як й інших винуватців Другої
світової…

Час вертатися додому
Українці у Другій світовій війні
посідають особливе місце.
Вони – одна з небагатьох націй,
яка пройшла всі повні шість
років цієї війни. Якщо росіяни
де-факто вступили в цю війну
17 вересня 1939 року на боці
Німеччини, коли Червона армія
завдала удар у тил Війську
польському, а де-юре – 22
червня 1941 року, то сто тисяч
українців у складі цього самого
Війська польського зустріли вогнем танки нацистів на світанку
1 вересня, на самому початку
війни, в яку Франція і Британія
вступили через кілька днів.
Українці воювали з Німеччиною

рік, надавши українцям статус
«арійського народу», та марно…
Отож сьогодні Україна має
повне право наголошувати на
своїй особливій ролі у Другій
світовій війні та ініціювати
відмову від совєтських традицій
відзначення «визволення
Європи». Перемога була велика – одним «світовим злом»
стало менше, але чи стали
вільними ті країни, куди на зміну
одному червонопрапорному
тоталітаризму прийшов інший?
І чи не є наразі гніздом іншого
«світового зла» зореносна Москва?
Та за всіх обставин для
України саме День пам’яті і
примирення з червоними маками як його символами є найкращою формою вшанування
всіх борців із тоталітаризмами
і жертв тієї страхітливої війни, з
якої час вертатись додому.
Сергій ГРАБОВСЬКИЙ,
публіцист, політолог,
історик, член
Координаційної Ради
Асоціації українських
письменників, автор
понад 10 наукових,
науково-популярних та
публіцистичних книг,
кандидат філософських
наук, старший науковий
співробітник Інституту
філософії імені Григорія
СКОВОРОДИ Національної
академії наук України, радіо
«Свобода»,
26 квітня 2015 року
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ПОГОСЯН: «Полонених допитує ФСБ Росії.
Вони все це роблять відкрито»
Дніпропетровські юристи,
які на волонтерських засадах
допомагають українським
військовим і об'єдналися
для цього у громадську
організацію «Правозахисна
група «Січ», подали понад 30
заяв до Європейського суду
з прав людини. Справи стосуються військовослужбовців
72-ї та 51-ї бригад, які перебували у полоні в Російській
Федерації, а також бійців 39го батальйону територіальної
оборони, які потрапили у полон під Іловайськом, зазнали
катувань та знущань.
За словами члена ради ГО
«Правозахисна група «Січ»
Віталія ПОГОСЯНА, одне із завдань цих заяв до Євросуду
- привернення уваги світової
спільноти до аргументовано
доведеної безпосередньої
участі Росії у збройному
конфлікті на сході України. Із
правозахисником говоримо
про подробиці й нюанси цього
питання.
- Віталію Едуардовичу, в цих справах є докази
російської агресії?
- Там є докази того, що
російські військовослужбовці
безпосередньо затримували наших бійців і незаконно
утримували їх на території
Російської Федерації. Отже,
якщо Росія не є стороною
конфлікту, як їх затримали?
До того ж, ситуація стосовно затриманих офіцерів 72-ї
бригади схожа на ситуацію з
Надією САВЧЕНКО: їм були
висунуті аналогічні звинувачення за аналогічними статтями Кримінального кодексу РФ.
Зокрема, винуватили у вбивстві
російських журналістів. Бійців
відпустили, а Надію - ні. Порядок затримання, обрання запобіжного заходу щодо

ДОСЬЄ «УК»
Віталій ПОГОСЯН. Народився 1966 року. Закінчив
Харківське військове танкове училище (1987) та
Харківську юридичну
академію (2000). З 1997
року займається юридичною практикою, з 2000-го
- адвокатською діяльністю.
Співпрацює з Харківською
правозахисною групою.
Го л о в а а д в о к а т с ь к о г о
об'єднання «ПОГОСЯН,
ТОМЧУК і партнери», кореспондент інформаційного
бюлетеня «Права людини».
цих військових були, але ж їх
затримали торік 3 серпня, а
запобіжний захід обрано 8-го.
Весь цей час українських
військовослужбовців незаконно утримували на території РФ
і їм не інкримінували перетину
кордону. А Надії САВЧЕНКО нещодавно почали інкримінувати
перетин кордону, раніше такого не було. Отже, є аналогія, і
про неї слід говорити. Тоді буде
реакція західних країн.
- А яка ситуація із 51-ю
бригадою?
- Щодо полонених з 51-ї
бригади (і кількох осіб із 72ї) - це 41 боєць - Запорізька
військова прокуратура проводила досудове розслідування,
потім справу передали до суду
Біловодська Луганської області.
Хлопцям інкримінують ч. 2 ст.
28 і ч. 3 ст. 409 КК України: ухилення від військової служби,
вчинене у бойовій обстановці.
Тут обставини, схожі з полоном
офіцерів 72-ї бригади. Тільки
бійців 51-ї затримали сепаратисти і передали росіянам, які
вже перевезли наших солдатів

на територію Росії. Там їх допитували слідчі РФ. Потім передали їх - іноземних громадян! - нашій стороні за актом
прийому-передачі - як техніку
чи худобу! У нас є цей акт. З
одного боку підписали представники прикордонної служби РФ, з іншого - українські
прикордонники. Це і є докази
присутності росіян.
- Дивно, що взагалі
відпустили...
- Річ у тім, що росіяни тоді
відпускали всіх. Це тепер вони
всіх затриманих передають сепаратистам, які утримують їх
під вартою. Раніше ж сепаратисти передавали росіянам. А
нині росіяни своєї присутності
не демонструють, але й не
приховують. Майже всі наші
хлопці давали свідчення, що
затримували їх якісь буряти,
казахи, чеченці. Допитували «кадировці». Бійців 39-го
батальйону, які потрапили в
полон під Іловайськом, потім
перевезли до Сніжного. Там їх
зустріли бойовики з кинджалами, які розмовляли тюремним
арго, - там багато чого було.
Правозахисники переконані,
що своєю діяльністю звернуть увагу і викличуть реакцію
західних країн на вирішення
питання звільнення полонених.
- Як думаєте, коли
Європейський суд може
розглянути надані вашою
групою позови?
- Зазвичай він розглядає позови протягом 5-7 років. Однак
деякі - за прискореною процедурою. Вважаю, що наші саме
такі. Адже вони стосуються порушення статті 3 Європейської
конвенції про захист прав і
основних свобод людини із
запобігання катувань.
- У нас офіційно АТО, а не

війна. Тому юридично маємо
не полонених, а заручників.
Як тут бути?
- У конвенції нема такого полонений чи заручник. Є порядок затримання і є порядок
утримання під вартою. І там
зазначені мінімальні умови
утримання-затримання, є поняття катування, нелюдського
поводження тощо.
- Ви казали, що відповідачі
у цих справах - Росія поряд з
Україною.
- Не в усіх. Тільки в тих, де людей затримували на території
України. У цих справах два
відповідачі: і Росія, й Україна.
Це ж територія України, якої
вона не контролює. А так звані
ЛНР і ДНР не є суб'єктами права, до яких можна пред'являти
претензії. Можемо позиватися
тільки до держави
Тут ми взяли за аналогію
справи, які розглядалися щодо
Молдови, - Придністров'я. Там
відповідачами були і Росія, і
Молдова. Нам потрібна була
прив'язка до Росії. Бо всі кажуть, що її на війні немає, а
вона є. Тому ми хочемо діяти
через Європейський суд. І
хай росіяни нададуть покази, на підставі чого у них були
переміщені особи. Всі хлопці
кажуть, що їх допитували представники ФСБ Росії. Ці докази
потрібно систематизувати.
- А звідки хлопці знають,
що саме ФСБ?
- Є фото, відео допитів у
вільному доступі. У тих, хто
допитував, на формі написано: ФСБ Росії. Вони все це
роблять відкрито і нікого не соромляться.
Наталія БІЛОВИЦЬКА,
«Урядовий кур'єр»,
сайт «Дніпроград»,
16 квітня 2015 року

Нове прочитання ЛИПИНСЬКОГО через... соцмережі
«Націоналізм буває двоякий: державотворчий і
державоруйнівний – такий, що сприяє державному життю нації, і такий, що
це життя роз'їдає... Перший
націоналізм територіальний,
другий - екстериторіальний
і віросповідний. Перший
називається патріотизмом,
другий - шовінізмом. Коли Ви
хочете, щоб була Українська
Держава - Ви мусите бути
патріотами, а не шовіністами»,
- викладав свої думки ще на
початку ХХ століття в листі Богдану ШЕМЕТУ В'ячеслав (Вацлав) ЛИПИНСЬКИЙ - видатний політичний діяч, історик,
соціолог і публіцист. Нещодавно, 5 (18) квітня, виповнилося
133 роки з дня народження
ЛИПИНСЬКОГО. Можна було
легко актуалізувати історичний
контекст і переглянути деякі
ідеї, мабуть, найбільш
оригінального українського
політичного теоретика. Як
же використали цей шанс
українські ЗМІ?
5 квітня інформаційне
агентство «Волинські Новини» привітало з днем народження викладача ВНУ
імені Лесі УКРАЇНКИ Тараса
ЛІТКОВЦЯ і журналіста Олександра ТОПОРІВСЬКОГО. У
цьому ж тексті немовби ненароком згадуються й інші
іменинники: папа римський
УРБАН III, англійський філософматеріаліст і математик Томас
ГОББС і... український історик і
публіцист В'ячеслав ЛИПИНСЬКИЙ. Також ЛИПИНСЬКИЙ одним реченням з'являється в
рубриці «Цей день в історії» в
інтернет-газеті UkrMedia. І все.
Більше ніхто з українських ЗМІ
не зацікавився особистістю
світового масштабу.
Не можна сказати, що автор знаменитих «Листів до
братів-хліборобів» відсутній в

українському інформаційному
просторі, от тільки потрапляє
він туди не шляхом наполегливої
журналістської праці, а через
випадкові висловлювання
спікерів. Лише місяць тому
в ефірі «5 каналу» професор
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
Олексій ГАРАНЬ заявляв: «ЛИПИНСЬКИЙ говорив, чого
ще не вистачає українському
націоналізму - української еліти.
Потрібна українська еліта, яка
бере участь у національновизвольному русі. І це якраз те,
чого нам теж не вистачає. Нам
потрібна справжня українська
еліта». Питання української
еліти дискутується у нас уже
давно. Так чому не освіжити
в пам'яті деякі ідеї історика з
цього приводу? Напевно, легше в сотий раз повторити, що
в нас ця горезвісна еліта так і
не утворилася, ніж покопатися
в архівах і зрозуміти, чому.
І ось парадокс - «витіснений»
з преси і телебачення, теоретик українського консерватизму і політичний діяч ХХ
століття знайшов для себе
місце... в соцмережах. Перед
річницею дня народження
В'ячеслава ЛИПИНСЬКОГО
позафракційний народний депутат Борис ФІЛАТОВ написав на своїй Фейсбук-сторінці:
«Запрошення до серйозної
дискусії. ДОНЦОВ vs. ЛИПИНСЬКИЙ». Дискусія дійсно
виявилася серйозною, викликала сотні інтернет-коментарів
і, за словами нардепа, тривала в стінах парламенту. Мабуть, не всі депутати приходять в Раду побитися, але на
словесні баталії телекамери
не збереш. Поява ЛИПИНСЬКОГО в українському сегменті
соцмереж показала, наскільки
близькі деякі його ідеї народу, а традиційні ЗМІ програли
інтернету одне очко. Знову.

«НАМ ПОТРІБЕН
ПАНТЕОН СВОЇХ ГЕРОЇВ
І МИСЛИТЕЛІВ»
Борис
Ф І Л АТО В ,
позафракційний народний
депутат:
- Сьогодні ЛИПИНСЬКИЙ
набуває дещо іншого звучання. Зрозуміло, що він був консерватором, у нього є ідеї, які
зараз незастосовні, як гетьманська монархія тощо. Але
це людина, яка виходила з
українського націоналізму за
принципом територій. Сама
постать досить знакова - він
був поляк за національністю,
шляхтич. Він завжди вважав,
що українським націоналістом
може вважатися людина незалежно від віросповідання,
мови, якою вона говорить, походження - всім нам відомі його
«Листи до братів-хліборобів».
Мій близький друг Дмитро
ЯРОШ - донцовець, і ми часто
сперечаємося з ним з цього
приводу. Але він сказав одну
річ: «Я за ДОНЦОВА, але не
проти ЛИПИНСЬКОГО». Не
можна протиставляти ДОНЦОВА ЛИПИНСЬКОМУ, як робила радянська історіографія
і продовжує робити сучасна українська. Вони заочно
сперечалися, але у цих двох
мислителів були ідеї, які
повинні бути у розвитку та
осмисленні. Я був приємно
здивований після свого поста
в Фейсбуці – виявляється, того
ж ЛИПИНСЬКОГО дуже багато читають в Раді. Андрій ЛОЗОВИЙ пообіцяв подарувати
мало не прижиттєве видання
«Листів до братів-хліборобів»,
яке у нього зберігається. Для
багатьох молодих депутатів ВР
ці прізвища - не пустий звук,
той же Ігор МОСЕЙЧУК почитує
і одного й іншого.
Потрібно розуміти, що не

можна вихоплювати те, що
було написано 50 або більше
років тому і намагатися екстраполювати на сьогоднішню
ситуацію. Поки що в більшості
ЗМІ ці прізвища не звучать,
але всьому свій час. Натомість
«День» докладає всіх зусиль до популяризації таких
історичності особистостей.
Зневірятися не варто. Наша
війна ще попереду - за уми, за
душі, за серця. Ці імена отримають нове звучання. Тільки не
потрібно брати цілком архаїчні
концепції або виривати цитати з контексту, краще взяти
конкретні ідеї, застосовні в наш
час, і пояснювати їх, зокрема,
- і через призму особистості
цієї людини (Для тих, хто захоче скористатися цією порадою - віртуальна екскурсія
Меморіальним музеєм
В'ячеслава ЛИПИНСЬКОГО
у с. Затурці на сайті «Дня». Авт.). Цим потрібно займатися.
Зокрема, має бути державна
просвітницька концепція. У нас
був певний «іконостас героїв»
ще при УРСР - його потрібно
переглянути і створити пантеон
своїх героїв і мислителів. Чому
я наголошую на ЛИПИНСЬКОМУ?. БАНДЕРА, ДОНЦОВ і
КОНОВАЛЕЦЬ - це одні стовпи державності, а інші - ЛИПИНСЬКИЙ, МЕЛЬНИК, у яких
було своє розуміння речей.
Анна СВЕНТАХ,
газета «День»,
24 квітня 2015 року
ВІД РЕДАКЦІЇ: «Вступне слово до читачів із ворожих таборів. Листи
до братів-хліборобів»
В'ячеслава ЛИПИНСЬКОГО вийшли окремою книгою в Бібліотеці газети
«День» - серія «Бронебійна
публіцистика»..
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СБУ викрила
мережу сепаратистів
у Дніпропетровську
Про це на свої сторінці у
Facebook повідомила речник СБУ
Олена ГІТЛЯНСЬКА.
«Служба активно продовжує викривати сепаратистські рухи. Так,
у Дніпропетровській області СБУ
викрила ще одну сепаратистськокомуністичну мережу, небезпека якої полягала в тому, що вона
штучно нав'язувала антиукраїнську
пропаганду та інспірувала
сепаратистські прояви у регіоні»,
- повідомила речниця.
За її словами, мережа координувалася колишніми очільниками обласного комуністичного осередку,
які втекли на територію «ЛНР». На
окупованій бойовиками території
ці комуністи стали самопроголошеними «депутатами парламенту Новоросії» і намагалися звідти
розхитувати ситуацію в регіоні.
Іван МУРАХА,
сайт «Дніпроград»,
27 квітня 2015 року

Судді наглухо
заблокували свою
люстрацію - СОБОЛЄВ
Найгірше процес очищення влади просувається в судовій системі.
Про це на брифінгу у вівторок
повідомив голова Громадського
люcтраційного комітету депутат від
«Самопомочі» Єгор СОБОЛЄВ.
За його словами, одна з ключових проблем із процесом очищення влади – саботаж.
«Найгірша ситуація з саботажем
в судах. За рік після Євромайдану
не люстрований жоден суддя, хоча
було ухвалено цілих два закони:
один спеціалізований закон «Про
люстрацію суддів» і другий закон
про люстрацію всіх, включно з органами правосуддя. Чому? Тому
що судова влада наглухо заблокувала процес власного очищення»,
- сказав СОБОЛЄВ.
Він нагадав також, що Верховний
суд звернувся до Конституційного
суду з проханням скасувати закон про люстрацію. Водночас
СОБОЛЄВ нагадав про створення
люстраційного реєстру чиновників,
яких мають звільнити згідно із законом про очищення влади і закликав журналістів допомагати в
доповненні цього списку.
«Українська правда»,
28 квітня 2015 року

В Україні щотижня
з'являються дві нові
партії
Якщо раніше за рік виникало 5-7
нових політичних партій, то в цьому
році вже зареєстрували 27. Партії
перед виборами ростуть, як гриби після дощу. В Україні з початку року зареєстровано рекордну
кількість нових політичних партій,
повідомив генеральний директор
Комітету виборців України Олексій
КОШЕЛЬ, передає УНІАН. «У цьому році зареєстровано 27 нових
політичних партій. Якщо відкинути
святкові дні, ми отримуємо дві
нові політичні партії щотижня.
Приміром, раніше реєстрували в
середньому 5-7 нових політичних
партій щорічно», - повідомив він.
Як зазначив КОШЕЛЬ, КВУ вважає
за доцільне повернути у виборче
законодавство норму про виборчі
блоки. «Саме така норма і механізм
виборчих блоків будуть сприяти
структуризації політичного простору і зменшенню кількості малих
політичних партій. Для цих блоків
варто збільшити бар'єр. Якщо
для партій на місцевих виборах
ми мали 3%, для блоків він мав би
скласти 5%. Для моноблоків, які
об'єднують 5 і більше політичних
партій, доцільно встановити цей
бар'єр на рівні 7%», - сказав КОШЕЛЬ..
Газета «Дзеркало тижня». 27 квітня 2015 року
http://dt.ua/POLITICS/vukrayini-schotizhnya-zyavlyayetsya-dvi-novipartiyi-171180_.html
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

Грає бандура
із глибин століть
Куди не глянь, із глибини віків
До нашої землі
ведуть дороги,
Столиці запорозьких козаків,
Прославленого
поля перемоги
(М. НЕТРЕБА)

У КРИВОРІЗЬКОМУ ПРАВОЗАХИСНОМУ

Військовий конфлікт на Сході України:
документування порушень прав людини
та воєнних злочинів
16 – 17 квітня у Києві у тренінгу «Документування порушень прав людини та воєнних злочинів у
зв’язку із військовим конфліктом на Сході України»
відбув навчання представник організації Микола
КОРОБКО. Тренінг організований в рамках проекту «Реагування на порушення прав людини
та посилення правової спроможності громадян
та правозахисників в Україні» / «Права людини в дії»; організатори: Українська Гельсінська
спілка з прав людини, Центр громадських свобод, фінансова підтримка – Агентство США з

міжнародного розвитку (USAID). Слухачами
тренінгу стали: учасники коаліції «Документування заради миру на Донбасі» та волонтери з різних областей України, що відібрані за
відкритим оголошенням УГСПЛ та ЦГС, всього
45 осіб. Мета тренінгу: навчання учасників методам документування порушень прав людини
та воєнних злочинів в зоні військового конфлікту
для подальшої правозахисної та адвокаційної
діяльності.

Холодний Яр. Вшанували полеглих
25 – 26 квітня у ювілейні 20-ті
щорічні вшанування борців за
волю України, що проводяться в Холодному Яру (Черкаська область), у Всеукраїнській
холодноярській прощі по вшануванню полеглих у Визвольній
боротьбі за Українську
державність у 1917-1920-х та
2014-2015 роках взяли участь
у спільній делегації представники ГО «КМПЗТ» та міської
організації Спілки офіцерів
України. Вирішенню питання
транспортування сприяла дружня підтримка Інгульської паланки
Війська Запорожського низового.
НА СВІТЛИНі: криворізькі
правозахисники та спілчани.

Свого часу ще сам Тарас
БУЛЬБА у вирі запеклого бою
звертався до своїх бойових
побратимів зі словом-закликом
задля підтримки: «Є ще порох
у порохівницях?.. Чи не гнуться козаки?..». «Ще є, батьку!
Ще не гнуться!» – відповідали
йому мужні козаки. І той відгук
наче відчувається сьогодні
у впевненій грі на бандурі,
коли її струн торкається Борис Федосійович БАБЕНКО на славній нікопольській
землі. Він своєю майстерною
грою на цьому українському
національному інструменті
сьогодні продовжує традиції і
Тараса Федоровича ЯСИНСЬКОГО, і Миколи Дем’яновича
ТОПЧІЯ. І постають під пальцями майстра невмирущі образи
з глибин століть.
Та й кому ж, як не йому, одному із засновників відродження
просвітянського та козацького рухів наприкінці минулого століття у Нікополі й
Нікопольському районі, лауреату ІІ фестивалю народної
творчості в Москві (1987 року)
та фестивалю в Києві (2005
року), засновнику сьогочасної
іпостасі козацтва «Микитинська Січ», було зняти зі стіни
музею бандуру кобзаря Тараса ЯСИНСЬКОГО і повести її
знову серед люди? І в школах
міста та району, на зібраннях
просвітянських, у залах вишів
звучить тепер голос бандури.
Ті, що добре розуміються на
цій майстерній грі, кажуть, що
вона справді особлива, а сам
бандурист не поступається
майстрам ні з Харкова, ні з

Дніпропетровська.
Так само не було байдужих і у Придніпровському
гуманіітарно-економічному
коледжі (м. Нікополь)
університету «Україна» на
зустрічі з кобзарем Борисом
БАБЕНКОМ, яку організував
активіст 20-го осередку
Нікопольської «Просвіти» В.
І. МАЛИНОВСЬКИЙ..Сидячи під портретами славних
гетьманів (на світлині), за
звичаєм кобзаря-перебенді
Борис Федосійович співав на
всі смаки, заспівав і знамениту ШЕВЧЕНКОВУ «Реве та стоне…», що вже стала народною,
і «Гайдамаки», музику до якої
написав сам. Співав не тільки
журливі пісні, але й веселі, а
потім повернув до тривожної
сучасності, наповненої багатющими подіями. Тож заспівав і
свою пісню «Слава полеглим героям» на слова С.БОРОЗНОГО.
А потім звернувся до вчорашніх
випускників школи зі словами:
- Ану, як ви знаєте класичну
українську літературу? Чиї вірші
покладено в основу цієї пісні? – і
полилося з-під струн бандури
ОЛЕСЕВЕ «Цілуй, цілуй, цілуй її,
Знов молодість не буде…»
Засяяли-заблискотіли очі
слухачів, а він перекинув у руках
бандуру, та «щоб знали, тяжковажко заспіває» про Байду, що
«п’є мед – горілочку та й не одну
годиночку», але звичаю козацького не пропиває, а продовжить
традиції, за якими втікачів на Січ
приймали. Потім слухачі дякували і фотографувалися. А саму
зустріч проникливим словом завершив директор коледжу К.М.
КАЧУРА, нагадавши присутнім,
«якого ми роду-племені», якої
землі, бо ж не випадково 5 із
8-ми козацьких січей саме на
ній оселилися…
Володимир ПІДУСТ,
м. Нікополь.

Музика на уроках фізики

В парку
стало чистіше
У суботу, 25 квітня,. в рамках акції
«Зробимо Україну чистою» активісти
Криворізького міського правозахисного товариства взяли участь
у благоустрої невеличкого парку на
околиці мікрорайону «Сонячний» закладеного у 2014 році на виконання
учбового проекту-переможця програми Партнерства «ВідріС»-»Криворізьке
партнерство-кузня нових проектів»
Разом з нами трудилися жителі
мікрорайону та члени ГО «Центр
польський культуральний-об'єднання
поляків Кривого Рогу». Висаджені
плодові та декоративні деревця непогано прижилися. Пройде рік-два і
зелений масив радуватиме жителів
«Сонячного».
Володимир НАЛУЖНИЙ

Ми живемо у світі звуків. Звуки як механічні коливання середовища мають великий вплив на нас. Але є найчудовіші звуки,
які стають цілющими: музичні. Люди завжди створювали музичні
інструменти і деякі з них уже милують людям слух протягом не
сотень, а навіть тисяч років.
Нікопольський коледж ДДАУ має величну історію використання
музичних заходів у ролі виховних. І не так давно гурт духової музики та ансамблі займали перші місця в регіоні.
Змінилися часи, змінилися і музичні вподобання.. Молодь нашого коледжу так само займає достойні місця на творчих конкурсах
регіону. Але коли поріг коледжу переступив Борис БАБЕНКО, сучасна молодь зацікавилась музичними раритетами та разом з наставниками привели й інструменти до ладу, почали їх освоювати,
а творчі здобутки демонструвати на різних культурних заходах.
Борис Федосійович радо відгукнувся на прохання виступити на уроці фізики.
Студенти не лише з
радістю ознайомилися зі звучанням різних
інструментів, а й жваво відповідали на запитання маестро. Велику зацікавленість
викликали старовинні
інструменти, бо наживу студенти бачили їх
вперше.
Людмила ЧИЖОВА,
викладач
Нікопольського
коледжу
Дніпропетровського
державного аграрного університету.
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Російська агресія спирається на “радянських людей” Коли ж буде лад на пошті?

Українські історики та
європейські дипломати вважають, що спільна національна
пам’ять європейських народів
захистить інформаційний
простір від агресії.
Дискусія “Об’єднана
національна пам’ять та безпека інформаційного простору” пройшла у Києві в рамках
програми головування Латвії в
Європейському Союзі.
За словами Міністра культури
Латвії Даце Мелбарде, останнім
часом Латвія відчуває радикальне підвищення російської
пропаганди проти її країни. А
російські ЗМІ отримують дедалі
більшу популярність у Латвії.
“За останні 2 роки збільшився
і обсяг інформації про Латвію
у російських ЗМІ. Але зміст її
лише на 2% є позитивним,
на 8% – нейтральним, решта – негативний. Більше 80%
російськомовного населення Латвії дивиться переважно російське телебачення. Це несе загрозу безпеці
суспільства. Саме тому уряд

Латвії приділяє увагу медійній
політиці та посилює моніторинг
інформаційного простору,”
– пояснює Міністр культури
Латвії.
Говорячи про Україну Голова Інституту національної
пам’яті Володимир В’ятрович,
підкреслив, що рекламований російськими пропагандистами радянський міф
“великої вітчизняної війни”
став інструментом війни проти
України на Донбасі.
“Люди, що залишалися у
полоні радянських міфів взяли
до рук зброю, щоби боротися із
міфічними фашистами. Це приклад того, наскільки важливо деконструювати такі міфи. Інакше
їх будуть використовувати проти України. Збройний конфлікт
на Донбасі став можливим, бо
саме там залишилось найбільше
людей, що досі є носіями
радянської ідентичності. Саме
на них спирається російська
агресія. Не росіяни чи українці
підтримують Путіна, а ті, хто
вважає себе радянськими

людьми,” – додає Володимир
В’ятрович.
Голова Представництва ЄС в
Україні Ян Томбінський наголосив, що маємо створити наратив, який стосується минулого
українського суспільства.
“Завжди будуть намагання
спотворити історію чи певні
події. Запобігти цьому можна
лише через освіту та публічну
роботу з історією”, – додав Ян
Томбінський.
Дискусія “Об’єднана
національна пам’ять та безпека інформаційного простору” відбулася 22 квітня
в Українському кризовому
медіа-центрі у Києві за участі
Міністра культури Латвії Даце
Мелбарде, голови представництва Європейського Союзу
в Україні Яна Томбінського,
Надзвичайного і повноважного посла Латвії в Україні Аргіти
Даудзе,Голови Українськог
оінституту національної пам’яті
Володимира В’ятровича та
заступника Міністра культури
України Ігора Ліхового.

40 чиновників львівської мерії
на чолі із САДОВИМ пішли в школу управління
Близько 40 високопосадовців
львівської міськради на чолі з
міським головою та його заступниками почали навчання за першою програмою управлінського
розвитку від Школи управління
Українського католицького
університету. Шестимісячний
навчально-практичний курс
розрахований спеціально
для чиновників вищої ланки
управління ЛМР.
Перший модуль навчання
розпочався із трьох сесій на
програмі «Місія нездійсненна?»
від провідного бізнес-мислителя
світу Адріана Сливоцького, яку
він провів у Львівській бізнесшколі, повідомив 27 квітня
прес-центр УКУ. Також у рамках модуля державні управлінці
розпочали курс «Менеджмент і
стратегія» від керівника Школи
управління УКУ Павла Шеремети, екс-міністра економічного
розвитку та торгівлі України.
За словами керівника пресслужби ЛМР Христини Процак,
участь у першому модулі навчання взяли близько 40 посадовців
з мерії. Окрім міського голови та

його заступників, за навчальні
парти сіли всі начальники
управлінь міськради, а також
директори найбільших комунальних підприємств міста.
Як
зазначається
у
повідомленні прес-центру УКУ,
під час першого ж навчального дня мер Львова Андрій Садовий заявив, що усі проекти,
які управлінці розробляють і
втілюють у Школі управління,
повинні бути впроваджені протягом наступних шести місяців
у місті.
Протягом шести місяців на
програмі розвитку учасники
працюватимуть над розробкою і втіленням інноваційних,
високоціннісних, низькозатратних проектів стратегічного
розвитку міста Львова. Навчальна програма складається
з таких курсів: «Менеджмент і
стратегія», «Управління проектами», «Розуміння клієнта/користувача», «Управління людьми»,
«Фінанси», «Комунікація».
За словами декана Львівської
бізнес-школи Софії Опацької,
навчання для чиновників мерії

триватимуть протягом півроку
у формі дводенних (п’ятницясубота) модулів раз в місяць.
«Учасники цієї програми працюватимуть над реальними
ініціативами і проектами, які
вони мають намір і змогу втілити
у Львові», - сказала ZAXID.NET
Софія Опацька.
«Навчитися менеджменту у
аудиторії неможливо. Ми всі
вчимося менеджменту там, де
безпосередньо управляємо.
На програмі у центрі уваги
буде управлінський досвід
кожного учасника і пошук можливостей: як цей досвід і нові
знання можна використати у
впровадженні інноваційних,
високоціннісних, низькозатратних проектів стратегічного розвитку міста», - вважає керівник
Школи управління УКУ Павло
Шеремета.
http://zaxid.net/
news/showNews.
do?40_chinovnikiv_
lvivskoyi_meriyi_na_choli_
iz_sadovim_pishli_v_shkolu_

Попит на україномовну
літературу зріс після Майдану
Щороку в Україні виходить
майже 300 нових перекладених творів, повідомляють
у Книжковій палаті України.
Найбільше перекладають ГОГОЛЯ, ШЕКСПІРА і КІНГА. Проте українських книг могло б
бути більше, якби не складна
процедура одержання дозволу
на видання й відсутність державного фінансування, кажуть
видавці. Читачі зізнаються, що

досі відчувають нестачу світових
бестселерів із українським перекладом.
Останні 20 років українські
перекладачі працювали над
тими творами, переклад яких
оплачували іноземні замовники
чи на які видавали гранти, бо ж
державних коштів на переклад
спеціально не виділяли. Експерти розповідають: щоб задовольнити попит українців на якісно
перекладену іноземну
книгу, перекладали переважно не з оригіналів,
а з російськомовних
перекладів.
Однак за останній
рік перед видавцями
України відкрилися нові
можливості. Розвиток ринку перекладної
літератури України
фахівці пов’язують зі
зростанням попиту на
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неї серед читачів та з тим, що
український книжковий ринок
дедалі більше співпрацює із закордонними партнерами без
посередників. «Це все пов’язане
з тим, що розвивається ринок,
і після Революції Гідності все ж
таки у нас йде покращення і є
якісні зміни на ринку», – каже
директор видавництва «Основи» Богдана ПАВЛИЧКО.
Бюрократія – найбільша
загроза для українських
видавців
Про позитивні зміни свідчить
і поява нових перекладних
видань на книжковому ринку
України в 2015 році. Таким є, наприклад, роман «Атлант розправив плечі» Айн РЕНД, що давно
став світовим бестселером.
Директор видавництва «Наш
формат», яке й підготувало видання книги, Антон МАРТИНОВ,
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Якщо, скажімо, згадати сімдесяті роки вже минулого століття,
а потім – другу частину вісімдесятих, то черги спливають у
пам’яті у зв‘язку з різними дефіцитами (а їх тоді було надто
багато), які хотіли придбати пересічні радянські громадяни, Це
тоді, коли панував так званий ненав’язливий сервіс.
Сьогодні ж ми маємо начебто зовсім іншу ситуацію. Якщо
говорити, наприклад, про магазини, то там таких черг набагато
поменшало. Але пошта ніби не помітила жодних змін, що десь
там навколо відбуваються. Та якщо й помітила, то залишилася
у вигляді величезного гальма, яке забирає час не просто хвилинами, а й інколи навіть годинами.
Це ж стосується і міста Кривого Рогу. Причому – не тільки
звичайних поштових відділень, а й головпоштамту, де черги до
віконець стали вже навіть традиційними.
Зокрема, на світлині, яку тут вміщено, видно, що люди не
просто стоять, а вже й сидять у тих чергах. І, наприклад, того
дня, 20 квітня, в понеділок, працюючими для клієнтів було
всього лише два віконечка. І чого б це таке відбувалося якраз
у понеділок, коли у великої кількості пересічних поштових
відділень – вихідний? Головпоштамт мав би зреагувати таким
чином, щоб довжелезних черг не було. Та виходить, що їм ближчі
ще радянські традиції ненав’язливого сервісу.
Причому створюється така ситуація, що люди більше години вимушені відстоювати в чергах, аби відправити свої листи рекомендаційними (з повідомленням чи без нього). Бо
працівники пошти недопрацювали в тому, аби розділити потоки
хоча б на два: на тих, що хочуть такі листи відправити, і на тих,
що хочуть сплатити за комунальні послуги.
Мабуть, і місцева влада комунального сектору недопрацювала
з того питання, аби роз’яснити криворіжцям, що за комунальні
послуги можна сплачувати в банках.
Що ж, аби все це з'ясувати (та й інші питання стосовно роботи пошти), наша просвітянська газета вирішила провести
розслідування, починаючи з надсилання інформаційних запитів
після виходу в світ цього числа газети.
Сергій ЗІНЧЕНКО
розповів, із чим у першу чергу
боряться видавці, щоб випустити переклад світового бестселера українською. «Найбільша загроза для українських видавців
саме бюрократія в країні.
Відправити гроші по контракту
в Сполучені Штати Америки, які
не мають печаток, які взагалі забули, що це таке, які не знають,
що таке акт виконаних робіт,
дуже важко», – стверджує МАРТИНОВ.
Тематичне розширення
українського ринку
Український книжковий ринок за останній рік розширився й тематично. У 2015 році в
Україні видали КОРАН. Уперше
переклад Михайла ЯКУБОВИЧА з’явився кілька років тому у
Саудівській Аравії. А вже у квітні
цього року переклад священної
книги мусульман презентували
у Києві. «Було перше видання
не в Україні зроблене, природно. Спочатку він в Саудівській
Аравії був виданий. Там є центр
хороший, є фахівці. Я видав у
2013-му», – розповідає перекладач Корану Михайло ЯКУБОВИЧ..
Українські автори як промоутери перекладної
літератури
Аби тенденція до зростання
кількості українських перекладів
зберігалася, експерти радять
збільшувати зацікавлення са-

Відповідальність за точність наведених фактів, цифр та імен несуть автори
матеріалів.
Редакція не рецензує і не повертає
рукописи.
За умови використання наших матеріалів посилання на газету «Промінь Просвіти» обов’язкове

мих читачів, розповідаючи
про нових іноземних авторів і
організовуючи пізнавальні заходи. «Публіка, з одного боку,
цікавиться, а, з іншого боку, вона
ще не є такою масовою, якій
цікава закордонна література.
Тому участь у цьому українських
письменників як промоутерів,
є дуже важливою наразі», –
запевняє куратор «Книжкового
Арсеналу» Ольга ЖУК.
Якою мовою ви читаєте?
Радіо Свобода поцікавилося у
перехожих у Києві, якою мовою
вони читають твори закордонних авторів і чи відчувають потребу у виданнях українською:
– Читаю українською і
російською.
Російською, через професійну
діяльність.
Взагалі, я читаю класичні,
тому є переклад.
– Я просто взагалі мало читаю, крім технічної літератури.
– Я люблю українською,
але дуже мало перекладу
українською мовою.
За даними соціологічної служби GfK Україна, за останні два
роки на третину зросла кількість
читачів, які готові заплатити за
книгу більше 50 гривень. Понад
50% людей обирають книгу з
українським перекладом.
Галина ДАШКЕВИЧ,
радіо «Свобода»,
28 квітня 2015 року
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