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За вас правда, за вас слава і воля святая!

Cадок вишневий коло хати.  Хрущі над вишнями гудуть...  Тарас ШЕВЧЕНКО

З Різдвом Христовим, з Новим роком
на багатостраждальній українській землі!

Ось і завершується рік 2014-й,  рік  важкий і переломний у становленні українського суспільства 
в битві з диктатурою і з жорстоким  агресором. Ще ніколи за всі двадцять три роки  політичної  
незалежності  Україна не демонструвала всьому світові такої своєї любові до вільного життя , а 
український народ – такої самовідданості і жертовності, заради утвердження на цій землі ідеалів 
демократії і свободи.

Шановні наші читачі, ми вітаємо вас зі  святами Різдва Христового і Нового року, які надхо-
дять, і бажаємо бути світлими й нескореними і у своїх надіях, і у своїх діях заради перемоги над 
ворогом!

Керівництво Криворізького міського правозахисного товариства, 
керівництво КМО ВУТ «Просвіта» імені Тараса ШЕВЧЕНКА  і редколегія газети.

В суботу, 20 грудня, в приміщенні Криво-
різького музичного училища проходила у 
формі круглого столу перша відкрита  гро-
мадська науково-практична конференція 
під назвою  «Активна дія мешканців з від-
родження та збереження спадщини Криво-
ріжжя як основна цінність місцевої грома-
ди». Її організаторами виступили активісти 
українсько-польського Партнерства з від-
родження річки Саксагань з Кривого Рогу. 
Відкриваючи захід, голова Секретаріату 
Партнерства Микола КОРОБКО, звернув у 
своєму виступі увагу на наступне:

 «Проект здійснюється силами українсько-
польського Партнерства… Ця програма під-
тримується польсько-американським фон-
дом «Свобода» за активної участі польської 
громадської організації «MILA». Ця програма, 
крім впливу на поліпшення екологічної ситуа-
ції в місті, передбачає максимально можливу 
активізацію громадян, на-
селення міста, щоб воно по-
збувалося споживацьких тен-
денцій і набувало активності в 
житті міста. Зокрема, - щодо 
того, що визначає умови на-
шого існування, умови сере-
довища. На теперішній час 
у нас 36 учасників Партнер-
ства: громадські організації 
і окремі фізичні особи. Чим 
покликана наша діяльність? 
Справа в тім, що протягом 
останнього сторіччя в Євро-
пі дуже розвинулась теорія і 
практика просторового пла-
нування життєвого середови-
ща. Такі речі як просторове 
планування має місце і у нас. 
Зокрема, регулюється Гене-
ральним планом міста. Але ні для кого з нас не 

секрет, що якимось чином частина житлових 
масивів опиняється в санітарних зонах діючих 
підприємств, відбувається знищення паркових 
зон (навіть у Києві). Ландшафти взагалі не фі-
гурують в практиці архітектурного підходу до 
будівництва в місті….

Сьогоднішня наша зустріч приурочена до 
створення екомузею. Нам самим під час пер-
шої зустрічі з польською стороною не було 
зрозуміло, що це таке екомузей. Та поступо-
во, ознайомились із літературою і побували 
в Польщі, ми там були на території створених 
екомузеїв, на культурологічних закладах, збу-
дованих на базі шахт, що вже відпрацювали 
своє. Це були підземні палаци, цікаві музейні 
зали… Ми бачили будівлі промислового при-
значення, які у нас після того, як відпрцювали, 
руйнуються і знищуються, а там вони збері-
гаються у чудовому вигляді і пристосовані до 
сучасних потреб».

Микола Іванович розповів, як ставляться в 
цивілізованому світі  до  культурних та при-
родних пам’яток  і привернув увагу присутніх 
тим,  що підкреслив: не тільки під час воєн, 
революцій та різних громадських зіткнень вони 
руйнуються і щезають. Він, зокрема, сказав: 
«Значну шкоду нанесено духовним скарбам і в 
мирні часи. Так сталося, що ці люди і їхні над-
бання нищилися не стільки в результаті воєн, 
скільки в результаті некоректного ставлення 
влади до духовного набутку. Ми знаємо, що в 
період пореволюційний маєтки й садиби, які 
були зразками ведення господарства, зразка-
ми ведення житлового будівництва, нищилися 
не випадково, а навмисно. Ми знаємо, що 
фактично знищені всі ці комплекси, які являли 
собою досить важливий духовний спадок. Ми 
знаємо, що промислові об’єкти, будівлі того 
часу споруджувалися з урахуванням архітек-
турних важливих складових, і тому на кожну 
будівлю було приємно навіть подивитися. Зна-
ємо також, що якщо люди ці не померли, то 
вони потрапили під репресії, а тому під репре-
сії потрапили і їхні духовні надбання…».

МИ  ПРАГНЕМО гармонії з Богом і в наших стосун-
ках одне з одним,  і по відношенню до природи.  І 
тоді  навіть  у чорних обіймах тюрми приходять 
світлі-світлі образи, які перемагають зло і дарують 
людині надію і далі жити й боротися за перемогу 
світла над пітьмою. – Як прийшли до Тараса ШЕВ-
ЧЕНКА ці знамениті сьогодні у цілому світі слова, 
коли він перебував у казематі: «Садок вишневий 
коло хати. Хрущі над вишнями гудуть…»

  У ці дні члени ГО «Криво-
різьке міське правозахисне 
товариство» та криворізькі 
просвітяни долучилися до 
ініціативи Всеукраїнської 
громадської організації Рух 
добровольців «Простір Сво-
боди» і підготували для дітей 
Донеччини до свята Святого 
Миколая партію подарунків 
і, зокрема, книжок, а також 
певну суму коштів.

 Так само зробили свій 
внесок до святкового захо-
ду і очолювані п. Миколою 
КОВАЛЕНКОМ просвітяни 
Січеслава. Дружина покій-
ного голови Січеславського 

обласного об’єднання про-
світян В. І. ЗАРЕМБИ Ганна 
Максимівна підготувала бі-
бліотечку книжок авторства 
свого чоловіка.

 Все зібране від щирого 
серця передано автором цієї 
замітки і М. КОВАЛЕНКОМ 
шановній дніпропетровській 
журналістці п. Зої КРАСОВ-
СЬКІЙ для дарування дітям 
Донеччини під час її передно-
ворічної поїздки до розтерза-
ного війною краю.

Олександр ЧИЖИКОВ, 
координатор,                            

 м. Кривий Ріг.

Результати останніх опитувань, проведених міжнародними 
дослідницькими компаніями GfK і Synovate Comcon, свідчать, 
що росіяни відчули настання економічної кризи. Теми зростан-
ня цін, девальвації рубля, необхідності економії власних коштів 
у четвертому кварталі за своєю значимістю для опитаних 
росіян вперше за останні місяці випередили тему військових 
дій в Україні. Російські споживачі мають намір економити - це 
підтверджує Synovate Comcon. Майже половина респондентів 
заявили, що починаючи з листопада через кризу вони почали 
активно економити на всіх споживчих категоріях, повідомляє 
РБК. 49% економічно активного населення великих міст стали 
економити на товарах тривалого користування, 42% урізали 
витрати на послуги, 39% - на продукти харчування. У всіх 
цих категоріях число громадян, що заощаджують, зросло у 
порівнянні з даними третього кварталу 2014 року на 3-7 п. п.

У листопадовому опитуванні внутрішні економічні про-
блеми вперше за 5 років потрапили в топ-3 актуальних. Го-
ловною темою останнього місяця стало різке падіння курсу 
рубля (так вважають 75% опитаних), другою - війна в Україні 
(67%), третьою - економічна криза в Росії (59%). У третьому 
кварталі топ-3 виглядав так: війна в Україні (82%), російські 
продовольчі контрсанкції (59%) та санкції щодо Росії (55%). 
Відзначимо, стрімке падіння російського рубля породило 
справжню паніку: пересічні громадяни масово забирають 
вклади з банків, а бізнесмени терміново виводять капітали 
за кордон. На думку голови Комітету громадянських ініціатив 
Олексія Кудріна, Росія в 2015 році увійде в повноцінний 
економічну кризу, ВВП впаде навіть при зростанні цін на нафту 
до 80 доларів за барель.

                  NEWSru.ua, 23 грудня 2014 року
(Початок. Закінчення на 2 стор.)

Від «города руды и металла» - Від «города руды и металла» - 
до міста вільних трудівників і творцівдо міста вільних трудівників і творців

 Святий  Миколай  гуртує  Україну Святий  Миколай  гуртує  Україну

Війна з Україною відійшла на другий Війна з Україною відійшла на другий 
план для росіян: падіння рубля вже план для росіян: падіння рубля вже 
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Кого торкнеться 
нова хвиля 
мобілізації?

Наступна хвиля часткової мо-
білізації, яку РНБО признача-
ла на січень 2015-го, увімкне 
«зелене світло» для призову до 
лав армії добровольців. Саме 
патріотично налаштованих та 
психологічно підготовлених чо-
ловіків мобілізовуватимуть на-
самперед, запевняють у Мініс-
терстві оборони. Проте скільки 
саме офіцерів запасу та добро-
вольців покличуть на військо-
ву службу, наразі не відомо. У 
владних кабінетах це питання 
вивчають. Тим часом на фронті 
воюють цілі батальйони, яким 
за весь час війни не була забез-
печена ротація.

42-й батальйон територіальної 
оборони формувався на Кірово-
градщині. Після того, як його бійців 
відправили на фронт, цей підроз-
діл кілька разів перейменовували й 
перепорядковували. Дехто з його 
вояків – на фронті від весни, дехто 
– від серпня, але жодної ротації ні 
для кого з них досі не було перед-
бачено, розповіли Радіо Свобода 
самі військовослужбовці. І лише 
останніми днями після того, як пи-
тання, зокрема, порушили жур-
налісти, бійців запевнили в тому, 
що незабаром відведуть їх з лінії 
фронту на запасні позиції. 

На засіданні РНБО 20 грудня 
керманичі держави визнали існу-
вання проблеми: визріла потреба 
в нових хвилях мобілізації, оскіль-
ки, з одного боку, фронтовики ви-
снажилися, а з іншого, загроза 
російського вторгненння аж до 
повномасштабної війни нікуди не 
поділася.  Секретар РНБО України 
Олександр ТУРЧИНОВ нагадав, 
що в 2014-му українці вже пережи-
ли три хвилі мобілізації. І сьогодні 
тих, хто відслужив свій строк, по-
трібно замінити на фронті.

Олександр ТУРЧИНОВ: «У межах 
цих трьох хвиль мобілізації були 
призвані наші герої, ті люди, які 
захищали протягом року країну. 
Тепер стає актуальним питання 
щодо їхньої ротації, щодо їхнього 
звільнення з лав ЗСУ. Не може бути 
такої ситуації, коли ті самі люди 
несуть на собі всі тяготи із захисту 
країни, а інші дивляться сюжети 
про них по телебаченню», – на-
голосив секретар РНБО.. Олек-
сандр ТУРЧИНОВ анонсував три 
нові хвилі часткової мобілізації: 
перша почнеться 20 січня наступ-
ного року, друга – орієнтовно у 
квітні, ще одна – у червні. Січнева 
мобілізація, за словами прези-
дента ПОРОШЕНКА, дасть змогу 
демобілізувати строковиків, які 
були призвані рік-півтора тому в 
першому кварталі 2015-го. 

Мобілізовуватимуть офіце-
рів запасу, пріоритет надава-
тиметься патріотам – Мінобо-
рони

Речниця Міністерства оборони 
України Вікторія КУШНІР у комен-
тарі Радіо Свобода роз’яснила, що 
під мобілізацію в січні потрапляти-
муть насамперед офіцери запасу. 
Вікторія КУШНІР «Мобілізовувати-
муть насамперед офіцерів запасу, 
тих, хто вже був у лавах Зброй-
них сил України, має відповідний 
військовий фах. Безумовно, що 
буде подальше навчання на наших 
полігонах та в наших навчальних 
центрах. Люди, які не пройшли це 
навчання й не отримали відповід-
ний фах, до виконання будь-яких 
завдань не залучатимуться», – по-
яснила речниця.

Але в умовах часткової мобі-
лізації 2015-го з’являється нова 
умова. Не випадково Петро ПО-
РОШЕНКО наголосив, що на 
армійську службу в умовах Ві-
тчизняної війни за незалежність 
призиватимуться «виключно 
патріотично налаштовані гро-
мадяни, фізично підготовлені до 
військової служби та морально і 
психологічно здорові». Вікторія 
КУШНІР зауважила, що з тими, 
кого покличуть до себе військко-
мати в січні 2015-го та навесні, 

(Початок.
Закінчення на 4 стор.)

Від «города руды и металла» - Від «города руды и металла» - 

А ще говорив про негатив-
не ставлення людей до на-
вколишньої природи, а не 
тільки до окремих пам’яток: 
«Що ми можемо сказати про 
своє місто в сенсі збереження 
пам’яток, в сенсі рівноваги, 
яка мала б бути між умовами 
нашого існування й природою. 
Я думаю, що цю конфліктність 
ми бачимо на кожному кроці, 
починаючи від того, в якому 
стані наші ріки, що частково 
перетворюються в стічні ка-
нави, а частково стають став-
ками (далеко не чистими). Ми 
бачимо, що прибережні зони 
захаращені, ми самі до цього 
ставимося досить легковажно 
дуже часто… А це все впливає 
на нашу психіку, на наш на-
стрій.Між тим,  для людського 
організму, для людського сус-
пільства дуже важливий вибір: 
оптимістична налаштованість 
чи песимізм і приреченість. 

Автор ідеї і організатор цього 
заходу Петро ЛИСЕНКО, який 
із самого початку опікувався 
в рамках проекту організаці-
єю Криворізького екомузею 
«Оберіг», познайомив присут-
ніх із тим. звідки все почалося 
і що ми маємо розуміти під 
поняттям «екомузей». Гово-
рячи про ці речі, він зазначив 
наступне:

«Екомузеєм є низка об'єктів 

чи приваб, розташованих в 
місцевості, що становить ці-
лісний комплекс і відображає 
природничі та культурні цін-
ності краю та його населення. 
Автентичність краю полягає в 
умовах його природних скла-
дових, у поєднанні з мину-
лими та сучасними видами 
діяльності місцевих жителів. 
Завданням екомузею є при-
вернення уваги до унікаль-
ності даної місцевості завдяки 
природним та культурним ре-
сурсам та пов'язаними з ними 
активністю громад, включно з 
промоцією, освітою та регіо-
нальним розвитком, спрямо-
ваних на співпрацю”....

А далі продовжував говори-
ти про те, як у Партнерстві  з 
відродження річки Саксагань 
підійшли до створення про-
екту екомузею:

«Було запропоновано три 
підпроекти: це створення на-
родного парку руками лю-
дей, створення рекреаційної 
ділянки на березі річки, аби 
щось там відродити, і ство-
рення екомузею («спробуєм»). 
А коли почали пробувати, то 
вийшло, що запропонували 
ту ідею, що не може бути від-
родження річки Саксагані без 
звернення уваги на те місце, 
де вона з’єднується з Інгуль-
цем, і де вона давала основу 

життя Кривому Рогу в цьому 
місці. Ми сказали, що в цьому 
місці його й треба створюва-
ти, бо тут є і скелі МОДРу, і 
старе русло Саксагані, тут є 
велика кількість об’єктів куль-
турної спадщини, а найголо-
вніше, що тут є промислова 
спадщина, зокрема, перший 
чавуноливарний завод, тоб-
то, тут не просто видобува-
ли руду, а з неї почали щось 
робити на Криворіжжі,  тут 
є Гданцівський завод. Тож є 
можливості, щоб ці сегменти 
органічно поєднати, щоб на-
вколо них відбувалися якісь 
активні дії людей…Все в ор-
ганізації музею відбувається 
демократично, тривалий час 
ми спілкуємося й думаємо, як 
це зробити, а потім діємо На-
віть логотип у нас не раптово 
з’явився, а вимальовувався 
поетапно, не заангажований 
ні під яку структуру…У нас є 
очевидні об’єкти екомузею, 
які або зникають, або скоро 
можуть зникнути. А тому вар-
то щось зробити. У культурній 
спадщині у нас це спадщина 
родини МЕРШАВЦЕВИХ (і не 
тільки самого Федора Матві-
йовича). Промислова спадщи-
на – це Гданцівський завод. 
Уже є рішення про ліквідацію 
заводу «Комуніст», але від-

бувається процедура. І вже 
навіть з космосу видно, що в 
минулому році все є, все -= на 
місці,  а в цьому році 50 відсо-
тків уже немає».

Кандидат технічних наук Ми-
кола ДОМНІЧЕВ  опікується, в 
основному, природною спад-
щиною, а тому про це говорив 
у своєму виступі:

«Ми починаємо зараз мо-
ніторинг стану наших водних 
об’єктів, які знаходяться в 
негативному стані. По факту 
це у нас стічна канава, а не 
річка. Де будемо проводити 
моніторинг? Починаючи з Кар-
наватки і безпосередньо до 
місця злиття річок. У нас уже 
відібрані проби, ми будемо їх 
обробляти, щоб мати хоча б 
хімічний аналіз води»

Інший науковець, керівник 
місцевого інституту Міжрегі-
ональної академії управління 
персоналом Ігор ДОВГАЛЬ, 
розповів про своє бачення 
проблем, які виявилися під час 
реалізації проектів та спосте-
реження за тим. як все це від-
бувається в нашому місті:

«Ми розуміємо, що у дер-
жави є багато проблем, що 
не пов’язані із збереженням 
спадщини. Але ситуація все 
більше погіршується. У нас є 
певні об’єкти, які такими не 

є, а є місця, де вони знахо-
дилися. Я хочу наголосити 
на тому, щоб все, про що ми 
говоримо, має певний сенс, 
певні наслідки, нам потріб-
но говорити про юридичну і 
організаційну підтримку тих 
процесів, які ми тут намагає-
мося задекларувати: охорон-
ні процеси, відновлювальні 
й таке інше. Зі свого боку, я 
і мої колеги з криворізького 
інституту Міжрегіональної ака-
демії управління персоналом 
можемо забезпечити юридич-
ну підтримку цього проекту. 
Ми розуміємо, що це важко 
і складно, але коли ми гово-
римо, що треба наслідувати 
приклади Євросоюзу, то за-
гальнодержавної підтримки 
як такої майже не існує, а є 
рівень законотворчості, коли 
створюється нормативна база 
(юридична) для цих процесів, 
але практично вся діяльність і 
активність зі збереження й від-
новлення пам’яток і об’єктів 
тієї спадщини належать до 
сфери діяльність місцевих 

(Закінчення. Початок  на 1 стор.)
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органів. Якщо говорити про 
Польщу, то це воєводства. Во-
євода призначає осіб, які мають 
за це відповідати, і контролює. 
Якщо ж Україна, то це, за анало-
гією, обласна влада. Та хоч у нас 
не обласний центр, але ми вхо-
димо в десятку найпотужніших 
міст України. Тому активність на 
цьому рівні має бути досить ви-
сокою. Проблема ж у тому, що 
ми фактично не знаємо, що від-
бувається в нашій владі з цього 
напрямку. Говорили сьогодні 
про спадщину МЕРШАВЦЕВА  
(або про те, що від неї лиши-
лось),  але чому процес захисту 
не відбувається: ні юридично, ні 
організаційно? Ми не знаємо 
власника цієї діялянки? Зна-
ємо. Ми знаємо процедури за-
хисту? Знаємо. Мабуть, просто 
не було ініціативи відповідної. І 
мені здається, що одним із на-
слідків сьогоднішнього зібран-
ня) має бути створення такої 
ініціативної групи, яка візьме на 
себе відповідальність за певні 
дієві заходи, за певні юридично 
обгрунтовані запити і має про-
довжити наші теоретичні, так 
би мовити, дослідження. – Із 
захисту того, що залишилося, і 
того, що є. Адже ні для кого не 
є секретом у нашому місті те, 
що досить активно ведеться ді-
яльність зі створення, скажімо, 
таких псевдопам’яток, а реальні 
пам’ятки при цьому забувають-
ся…»

Керівник музичного училища 
Людмила РАКИТЯНСЬКА гово-
рила про духовність, про му-
зику, про особливе місце, де 
споруджене музичне училище, 
про те, що духовність – це саме 
те, чого ми маємо прагнути. 

На різні аспекти проблем, 
які існують,  звернули увагу й 
інші виступаючі. Серед них, на-
приклад, активні учасники дій 
в рамках Партнерства з відро-
дження річки Саксагань Йосип 
МАЯКОВ і Валентина КРИВДА. 
Про те, що було важливим у 
їхніх виступах, ми поінформу-
ємо наших читачів у інших чис-
лах газети, коли будемо вести 
розмову про екомузей та все, з 
ним пов’язане. А в цьому числі 
звернемо окрему увагу на ви-
ступ Олександра МЕЛЬНИКА, 
провідного працівника Криво-
різького краєзнавчого музею, 
який багато-багато років при-
святив   тому, про що розповів. 
Ось основні моменти його ви-
ступу, присвяченого Федорові 
МЕРШАВЦЕВУ та його родині:

«В чому феномен Федора 
МЕРШАВЦЕВА і його сімї? Він є 
одним із фундаторів духовного 
піднебесся Криворіжжя. Це при 
тому, що він не був багатою лю-
диною. Він дворянин у другому 

коліні, і вся його земельна влас-
ність оцінювалася в одинадцять 
гектарів тієї землі, де ми знахо-
димось. А з нерухомості у нього 
був один житловий будинок і зо 
дві господарські будівлі. Тоб-
то, він був обмежений у своїх 
фінансових можливостях. Але 
попри це, він зробив набагато 
більше, ніж деякі мільйонери, 
що проживали в Кривому Розі. 
1 січня виповниться рівно 180 
років. як він народився.  Його 
біографія не багата на зовнішні 
події. Він закінчив Миколаївську 
філію Санкт-Петербурзького 
морського училища, учасник 
Кримської війни, під час якої 
отримав два поранення, став 
військовим чиновником, а потім 
пішов у відставку, поселився тут, 
де й одружився з Глафірою СО-
КУРЕНКО, дочкою священника.  

С л о в о  « п е р ш и й »  т і с н о 
пов’язане  з його діяльністю. 
Це перший парк європейського 
типу  (він його передасть місту, 
фактично), перші постійно діючі 
атракціони в цьому парку, пер-
ший фонтан у Кривому Розі. він 
став першою людиною з кри-
воріжців, про яку згадала Бри-
танська енциклопедія початку 
двадцятого сторіччя. Він став 
першим депутатом від містечка 
Кривий Ріг Херсонського повіту 
на земських зборах, він став од-
ним з перших мирових суддів. 
Він став одним із перших благо-
дійників. 1865 року він починає 
робити невеличкі (по 30 рублів) 
внески на розвиток земської 
освіти. Він жив у першому дво-
поверховому будинку на Криво-
ріжжі, який було споруджено в 

1854 році; на жаль, на його місці 
вже руїни.

І традиція цієї першості про-
довжилась на тому фундаменті, 
що він заклав, і після його смер-
ті: перший дитячий будинок 
1919 року в місті Кривому Розі 
відкрився на базі його садиби. 
Перший літній театр в місті від-
крився тут, в його парку, в 1927 
році. І тоді ж відкрився перший 
міський стадіон з назвою «Пер-
шотравневий» теж тут. де нині 
восьма школа. І на залишках 
його парку 1936 року 1 травня 
було відкрито перший дитячий 
парк у Кривому Розі.

Традиції цієї сімї продовжили 
його діти. Старша донька, Олек-
сандра Федорівна, закінчила Ін-
ститут благородних дівиць і пішла 
безоплатно працювати в місцеву 
земську школу, де вона зустріла 
свого майбутнього чоловіка, Ан-
дроніка КИСЛОВА, який перший 
на Криворіжжі 1 травня 1917 року 
підняв жовто-блакитний прапор, 
що сьогодні став символом на-
шої держави, над приміщенням 
«Просвіти». Він був засновником 
криворізької «Просвіти», був пер-
шим і останнім головою, і в 1937-
му році йому це пригадали й по-
ставили до стіни…

Менша дочка, Марія, закінчи-
ла у Відні школу оперного мис-
тецтва і була першою з криво-
різьких жінок зараховаа в трупу 
Маріїнського імператорського 
театру. На жаль, революція і 
громадянська війна не дали, як 
я думаю, розкритися її таланту, 
вона померла під час голоду в 
1922 році, померла на Велик-
день у місті Гола Пристань, де 

вона намагалася врятуватися 
від голодної смерті, і про долю 
двох її дітей теж невідомо. 

Два сини, Матвій Федорович 
і Микола Федорович. Микола 
закінчив кавалерійське військо-
ве училище в Єлисаветграді, 
а Матвій став лікарем, добро-
вольцем пішов на фронт, оби-
два потім пішли в Білу гвардію, 
а тому відступили з Врангелем 
під Константиполь, а потім пе-
реїхали до США, а потім (в 1972 
і в 1975) померли. 

Онука МЕРШАВЦЕВА, Тетяна 
Андроніківна КИСЛОВА, стала 
першою в Україні доктором еко-
номічних наук, яка спеціалізува-
лася на екології лісу. Вона була 
в СРСР одним з небагатьох екс-
пертів, які розумілися на цих 
проблемах. Я з нею зустрічався 
кілька разів Вона мені показу-
вала буклети (це в сімдесяті 
роки, коли за коордон далеко 
не всіх випускали), вона прак-
тично весь світ об’їздила, бо 
була затребувана як фахівець 
найвищого класу». 

Всі  виступи й розмови того 
дня, коли проходила конфе-
ренція, були важливими і від-
чувалося, що несли в собі осо-
бливе значення. Адже всього 
за кілька сотень кілометрів від 
місця її проведення був фронт, 
де в протиборстві з агресором 
загинули тисячі українців, там 
ворог знищував наші оселі і пе-
ретворював села й міста в руї-
ни. Тому ті виступи щодо спад-
щини родини МЕРШАВЦЕВИХ 
і щодо того, як нам створити 
на берегах Саксагані й Інгульця 
такі умови, щоб ми не забува-
ли про добре й високе, вигля-
дали не зовсім логічними. Але 
то – тільки на перший погляд.  
Бо коли все-все навколо запо-
вниться війною і горем, то не 
залишиться місця для творчості 
і для творців. Для таких, яким 
був Федір МЕРШАВЦЕВ. Адже 
він теж воював і отримав, як 
було сказано, два поранення. 
Однак після цього він освятив 
наше місто, поселившись у ньо-
му, вишневим садом європей-
ського зразка, наповнив його 
атракціонами, перетворивши 
в парк, заклав перший у місті 
двоповерховий будинок, в яко-
му звив своє  родинне гніздо, 
будинок, в якому народилась 
криворізька «Просвіта»…

Крім того, ми ще маємо 
пам’ятати, що те творіння Фе-
дора МЕРШАВЦЕВА у вигляді 
фруктового саду для криворіж-
ців почали руйнувати  приблиз-
но тоді, коли  на світі з’явилася 
«імперія зла», країна безбожни-
ків, населення якої сотворило 
кумирів із тих своїх так званих 
«вождів», що сприяли її появі. 
І тому то дуже добре, що кон-
ференція наша відбулася піс-

ля того, як у Кривому Розі всі 
пам’ятники головному засно-
внику і натхненнику тієї країни  
безбожників, Володимиру ЛЕ-
НІНУ, полетіли зі своїх поста-
ментів на смітник історії. Зна-
чить, настав час для творчості у 
гармонії з Богом, з природою. А 
ворог, без Бога в серці,  нищить 
і вбиває наших воїнів-оборонців 
і цим самим наближає свій кі-
нець Тож від Росії, правонас-
тупниці «імперії зла», яка сво-
єю політикою, збудованою на 
брехні, глумиться над вірою в 
Бога, незабаром закономірно 
залишаться руїни. А ми будемо 
творити наше майбутнє, продо-
вжуючи традиції творчості. Щоб 
звертали увагу на людей, які 
вміють творити, які є вільними 
трудівниками, а не  на тих, що 
звикли коритися будь-кому з 
тих, що віддають накази згори, 
не на тих, які звикли створюва-
ти кумирів з різних негідників, 
хворих на гординю,  і брехунів. 
Щоб не називали наше місто 
«городом руды и металла», а 
розуміли, що тут люди живуть, 
які вміють творити.

За результатами обговорення 
доповідей було прийнято реко-
мендації неурядовим організа-
ціям, органам місцевого само-
врядування, підприємствам та 
організаціям різних форм влас-
ності міста для того, щоб кри-
воріжці стали більш діяльними  
з метою формування сталого 
розвитку краю та створення 
гідного спадку для прийдешніх 
поколінь.

В ній, зокрема, говориться 
й про те, щоб «з нагоди  від-
значення 180-річчя від дня на-
родження (народився 1 січня 
1835 року)  криворізького патрі-
ота Федора Матвійовича МЕР-
ШАВЦЕВА і з метою відновлен-
ня історичної справедливості  
і належної данини громадян-
ському подвигу нашого велико-
го земляка, а також – для вша-
нування культурної спадщини 
його родини рік 2015-й назвати 
«Роком Федора МЕРШАВЦЕ-
ВА» із прийняттям відповідних 
рішень неурядовими організа-
ціями, органами місцевого са-
моврядування, підприємствами 
та організаціями різних форм 
власності».

 Сергій ЗІНЧЕНКО
На світлинах: (на 1 стор.) 

– Микола КОРОБКО (вгорі), 
Петро ЛИСЕНКО (внизу); 
(на 2 стор.) – Олександр 
МЕЛЬНИК (вгорі), виступає 
Людмила РАКИТЯНСЬКА (в 
центрі), вільне спілкування 
в кулуарах; (3 стор.) грають 
бандуристки з музичного 
училища (вгорі), фото на 
згадку (внизу).

(Закінчення. Початок  на 1 стор.)
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бом 
КП«Криворізька друкарня»
Криворізької міської ради
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Обсяг-1 друкований аркуш.
Наклад-1000 примірників.
Замовлення №  4109.

За минулий рік у «Дні» та інших ЗМІ 
було безліч пропозицій щодо відзначення 
200-річного ювілею від дня народження Т. 
Г. Шевченка: від видання публіцистичного 
тому «Кобзаря» до 6-томного видання його 
творчості. Адже це подія надзвичайна. Але 
так у нас уже склалося, що подібні видан-
ня друкують невеликими накладами та з 
високими цінами, оскільки розраховані 
на творчу інтелігенцію шанувальників та 
«цінителів» ексклюзивних видань.

 Враховуючи те, що більшість поетичних 
творів Т. Шевченка є, по суті, «бронебій-
ною», необхідно видати їх масовим тира-
жем. Будь-хто, прочитавши і зрозумівши 
Т. Шевченка як Великого Українця і Про-
рока, стане кращим у всіх своїх проявах. І. 
Дзюба у книжці «Тарас Шевченко, життя і 
творчість» (2008 р.) доводив, що в Україні, 
«мабуть, ніколи не буде звичайних читачів» 
Т. Шевченка, «його або люблять (...), або 
ж його потай чи одверто ненавидять (...) 
і шукають чогось такого, що могло б його 

(...) скомпрометувати» (згадаймо «бузиніс-
тів»). Але «Шевченко захистить себе сам... 
Якщо тільки його читати без упереджень, 
уважливо і вдумливо».

Моя пропозиція проста: надрукувати 
всю поезію Т. Шевченка у форматі Le livre 
de poche (кишенькової книжечки) масовим 
накладом із обов’язковими коротенькими 
поясненнями окремих творів та рекламу-
вати у ЗМІ. Із відомих форматів найкращою 
може бути книжечка розміром 17,5х11,5 
см.

Якщо кожен том оформити яскраво (ко-
льорово) на титульних (глянсових) сторін-
ках (автопортрети Т. Шевченка 40—50-х 
років ХІХ  ст.), а всередині помістити кольо-
рові фото його чудових картин («Русалка», 
«Катерина», «Марія», «Нарцис та Німфа», 
«Голова матері», «Молитва за померлими» 
тощо), то це навіть візуально буде дуже 
привабливим для покупців (чим і користу-
ються видавництва на Заході).

Очевидно, наклад такого видання по-

винен бути не менше 200 тис. примірни-
ків. Тоді такий «Кобзар» може з’явитися 
у кожному населеному пункті України (бі-
бліотеки) та у багатьох громадян. Сам Т. 
Шевченко прижиттєві видання свого «Бук-
варя» дарував «воскресним» школам, а від 
продажу книжок кошти також передавали 
цим школам. Поет турбувався за освіту 
простих українців.

 Важливо, щоб ці книжечки були у кише-
нях багатьох старшокласників і студентів, 
бо ці духовні люди невдовзі будуть розбу-
довувати нову Україну.

Приємно вражений від публікації «Коб-
зар» на фронті» (автор В. Лубчак, «День» 
від 7—8.11.14). Дуже добре, але не вар-
то «урізати» поезію Кобзаря до творів, в 
яких «найбільш широко виражена любов 
до України».

З великою пошаною
Іван БОРИСОВЕЦЬ,

гірничий інженер, Львів.
(Газета «День», 19 грудня 2014 року).

КАЛЕНДАР НА СІЧЕНЬ
«Історія України: події та особистості»
1 – 1835 р. – НАРОДИВСЯ ФЕДІР МЕРШАВЦЕВ
1 - 1909 р. – НАРОДИВСЯ СТЕПАН БАНДЕРА.
7 – 1942 р. – Гестапо заарештувало визначного члена 

ОУН,обласного провідника на Криворіжжі Сергія ШЕРСТЮКА, 
поета-націоналіста Михайла ПРОНЧЕНКА, революціонерів-
підпільників Івана ПОТАПЕНКА і Ганну МАКСИМЕЦЬ, яких 
розстріляли.

9 – 1907 р. – Народився український громадсько-політичний 
діяч, Президент УНР в екзилі Микола ЛЕВИЦЬКИЙ.

12 – 1907 р. – Народився видатний вчений-винахідник, 
генеральний конструктор ракетно-космічних систем, академік 
АН СРСР Сергій КОРОЛЬОВ.

16 -1971 р. – Видавництво „Наукова думка” видало перший 
том Словника української мови.

17 – 1907 р. – НАРОДИВСЯ ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ХУ-
ДОЖНИК ГРИГОРІЙ СИНИЦЯ, ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ 
УКРАЇНИ.

22 – 1919 р. – КИЇВ. ДИРЕКТОРІЯ УНР ПРОГОЛОСИЛА НА 
СОФІЙСЬКІЙ ПЛОЩІ В КИЄВІ ЗЛУКУ ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ 
ЗЕМЕЛЬ В ОДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.

24 – 1933 р. – Москва. Постанова ЦК ВКП(б) про партійну 
організацію України. Остання звинувачувалася у невиконанні 
плану хлібозаготівлі.

27 – 1891 р. – Народився видатний український поет Павло 
ТИЧИНА.

28 – 1929 р. – Відень. Перший конгрес українських 
націоналістів. Створення Організації Українських націоналістів 
(ОУН).

28 – 1992 р. – Київ. Верховна рада України ухвалила по-
станову про Державний синьо-жовтий прапор.

29 – 1918 р. – Крути. Нерівний бій між переважаючими 
більшовицькими частинами і студентським українським ку-
ренем, внаслідок якого було взято в полон і розстріляно 
більшовиками близько 300 українських бійців-студентів і 
гімназистів.

29 – 1992 р. – МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗАРЕЄСТРУВАЛО ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО „ПРОСВІТА” 
ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

Січень-квітень 1966 р. – Судові процеси над 18 учасниками 
українського правозахисного руху. Всі вони були засуджені до 
різних строків позбавлення волі (від 18 місяців до 6 років).

Січень 1967 р. – Київ. Вийшов перший номер науково-
теоретичного журналу відділення літератури, мови та мистецт-
вознавства Академії наук України – „Мовознавство”.

Середина січня 1968 р. – У журналі „Вітчизна” опубліковано 
роман Олеся ГОНЧАРА „Собор”. У засобах масової інформації 
твір піддано брутальній необґрунтованій критиці.

Січень – травень 1972 р. – У зв’язку із справами Я.ДОБОША 
та „Українського вісника” були заарештовані Іван СВІТЛИЧНИЙ, 
Іван ДЗЮБА, Євген СВЕРСТЮК, Зіновій АНТОНЮК, Леонід СЕ-
ЛЕЗНЕНКО, Дмитро ШУМУК, Олександр СЕРГІЄНКО, Микола 
ПЛАХОТНЮК, Василь СТУС, Надія СВІТЛИЧНА, Леонід ПЛЮЩ, 
Микола ХОЛОДНИЙ, В’ячеслав ЧОРНОВІЛ, Микола ОСАДЧИЙ, 
Іван ГЕЛЬ, Ірина КАЛИНЕЦЬ і Стефанія ШОБОТУРА.

працюватимуть, зокрема, психо-
логи, щоб визначити мотивацію 
й готовність до служби.  «У першу 
чергу призиватимуться виключно 
патріотично налаштовані грома-
дяни України, які мають бажання 
служити в лавах Збройних сил 
України. Буде вивчатися їхній пси-
хологічний стан, моральна підго-
товка до несення служби. Все це 
буде аналізуватися відповідними 
спеціалістами», – додала вона.

Часткова мобілізація відбувати-
меться синхронно з відновленням 
строкового призову для хлопців 
віком 20-27 років. Строковиків, 
як запевнив Президент, на фронт 
в зону АТО не посилатимуть, а 
формуватимуть з них «якісний ре-
зерв». Строк служби для строко-
виків становитиме півтора роки, 
а для тих, хто має вищу освіту, 
– рік. 

Мобілізувати треба тих, хто 
не тікатиме з фронту і має мо-
тивацію – СЕМЕНЧЕНКО

Заступник голови парламент-
ського комітету з питань на-
ціональної безпеки та оборони 
Семен СЕМЕНЧЕНКО в комен-
тарі Радіо Свобода пояснив, що 
фактично йдеться про сприян-
ня в мобілізації насамперед до-
бровольцям, чого вони так довго 
домагалися.  «Спостерігається 
загалом така тенденція, якої ми 
прагнули домогтися, що армія 
формуватиметься за рахунок тих, 
хто має мотивацію до дій, хто не 
буде тікати з фронту, за ким не бу-
дуть бігати родичі: «Поверніть нам 
наших батьків, синів». Це будуть 
люди, які, справді, для себе все 
вирішили, які патріотично нала-
штовані та мають можливість те-
пер служити в армії. Нам потрібно 
домогтися того, що ці люди будуть 
соціально забезпечені, можливо, 
завдяки тому, що їх буде кількісно 
менше. Головне, вони будуть до-
бре вмотивовані, й у нас буде час 
їх навчати», – сказав він.

Народний депутат зауважує, 
що не готовий назвати конкретної 
цифри тієї кількості військових, 
яку потрібно мобілізувати, щоб 
замінити на фронті всіх, хто, як 
42-й батальйон, уже мав би по 
ротації відправитися на відпочи-
нок. Наразі це питання вивчаєть-
ся у парламенті та уряді.  Втім, 
Міністерство оборони озвучило 
певні цифри: там планують залу-
чити до лав ЗСУ близько 40 тисяч 
строковиків та 10,5 тисяч контр-
актників.

Військовий експерт, координа-
тор групи «Інформаційний спро-
тив» Костянтин МАШОВЕЦЬ 
наголошує на тому, що мобіліза-
ційний план держави – це інфор-
мація, що має прирівнюватися до 
державної таємниці, а про мобі-
лізацію громадяни мають дізна-
ватися в день її оголошення, а не 
заздалегідь. «Я вважаю, що полі-
тичне керівництво країни виявило 
безпрецедентну відкритість, ого-
лосивши заздалегідь мобілізацію 
та строки її проведення», – за-
уважує він. На думку експерта, 
таке анонсування мобілізаційних 
планів може бути свідомим сигна-
лом для російської сторони щодо 
готовності України до подальшої 
боротьби. Зауважуючи, що її дета-
лей та умов розкривати не можна, 
однак, відзначає, що цього разу 
першими, дійсно, братимуть до-
бровольців. Хоча загалом умови 
мобілізації є універсальними й не 
можуть змінюватися, порівняно з 
попередніми хвилями.

Радіо «Свобода», 
23 грудня 2014 року

Кого торкнеться 
нова хвиля 
мобілізації?

(Закінчення. Поч.  на 2 стор.)

Нещодавно у криворізькій 
виставковій залі відбулася 
непересічна подія: вистав-
ка ретро-фотографій Еду-
арда Карловича ФУКСА під 
назвою «Погляд крізь сто-
ліття». 

Це відомий гірничий інженер, 
який одним із перших не тільки 
викладав геологію в Кривому 
Розі, а й був свого часу тут голо-
вним геологом, закоханий у це 
місто. Ті, хто відвідає цю вистав-
ку, побачать  на тих світлинах 
чимало цікавого з минувшини 
нашого міста. Ті ж, кому вдало-
ся побувати на її відкритті, не 
тільки змогли розглядати зро-
блені багато десятиліть тому 
знімки, а й почути багато цікавого про життя й захоплення 
самого творця. І – не тільки з вуст людей, які мали безпосе-
реднє відношення до її підготовки та проведення, а й від його 
онука, запис виступу-звернення якого вони мали можливість 
слухати. 

Завдяки світлинам Едуарда ФУКСА ми  тепер можемо ба-
чити, як виглядав Кривий Ріг не тільки в середині минулого 
століття, а навіть близько століття тому. Причому є навіть такі 
фотографії,  яких не бачив сам  автор. 

Все це стало можливим завдяки праці трьох людей, що все 
це організували. Це краєзнавець Ігор РУКАВІЦИН, який подав 
і розвинув ідею, Ігор ЛЯШЕНКО, який виступив генеральним  
партнером проекту, і Григорій АРГУНОВ, який виконав тех-
нічну сторону, відсканувавши й обробивши зняте Едуардом 
ФУКСОМ. 

 Іван БІЛОХРЕСТ.
На світлинах (вгорі) – одна  зі світлин Едуарда ФУКСА; (в 

центрі) – Ігор РУКАВІЦИН; (внизу) – працівник Криворізького 
історико-краєзнавчого музею Ірина СТЕБЛИНА  з фотографі-
єю, на якій – Едуард ФУКС. 

Шевченка – масовим тиражем

БІЛЬШІСТЬ ТВОРІВ ПРОРОКА Є «БРОНЕБІЙНИМИ»БІЛЬШІСТЬ ТВОРІВ ПРОРОКА Є «БРОНЕБІЙНИМИ»

На виставці ретроНа виставці ретро––
фотографії  в Кривому Розіфотографії  в Кривому Розі

КОНКУРС «СЛУГА МЕРТВОГО СЛОВА»
з метою визначення  найбільш байдужого до  потреб  

громадян посадовця на території нашого міста і всієї 
Дніпропетровської області продовжено до середини наступ-
ного, 2015-го, року. Це означає, що  матеріали  та інформацію 
про неналежне реагування посадовців на  запити і звернення 
громадян  можна надсилати (або приносити) в редакцію га-
зети до 30 червня 2015 року включно.

Як раніше повідомлялося, після підбиття підсумків буде 
оголошено свого роду «переможця». 


