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За вас правда, за вас слава і воля святая!

Авторитетна думка У Криворізькому 
правозахисномуЧИТАЙТЕ в цьому числі:

 Олександр ЧИЖИКОВ про Міжнародний фестиваль 
Docudays UA та про необхідність створення кіноклубів  з 
метою позитивного виховного впливу на суспільство;

 Степан  ГАВРИШ про те, що посадові місця у державі 
заповнені бізнесменами,  які  розглядають країну ви-
ключно як інструмент для власного збагачення;

 Редакція газети «Промінь Просвіти»  інформує про 
реагування посадовців на свої  публікації;

 Олена МАКОВІЙ про велику українку, яка прожила 
дуже мало, але стала знаменитою на увесь світ худож-
ницею і мемуаристкою: про Марію БАШКІРЦЕВУ;

 Ірина СТЕБЛИНА  про календар КРИВОРІЖЖЯ на 
листопад.

Знову винні НЕЗАЛЕЖНІ?Знову винні НЕЗАЛЕЖНІ?
У останньому числі «Домашней газеты» за № 42 від 21 жовтня 

2015 року під заголовком «За гідну працю!!!» анонім (стаття без 
підпису) виклав інформацію про проведення акції, присвяченої 
Всесвітньому дню за гідну працю. У цьому опусі, як на мене, до-
сить грамотному, допущено багато помилок та дещо, можливо, 
навіть сфальсифіковано. 

1.Стаття - без підпису, а це означає, що відповідальність за 
достовірність матеріалу  несе  редакція .

2. В статті зазначені  прізвища та посади «запрошених» на акцію. 
Зокрема, - записано: «запрошений на акцію О.БОНДАР (голова КМ 
НПГУ)», хоча насправді він обіймає посаду голови ППО НПГУ ПАТ 
«Євраз Суха Балка». Зазначено, що А.КУЧЕРЯВЕНКО - голова ППО 
НПГУ ВАТ «Півн.ГЗК», хоча  насправді він –голова ППО НПГУ ПАТ  
«Півн. ГЗК». Посада  Ю.САМОЙЛОВА (у статті - голова КМ НПГУ) 
насправді така:  голова міської організації НПГУ м. Кривого Рогу.  
Тож, не дуже шановний АНОНІМЕ,  – мені як члену міського комітету 
НПГУ ваша абревіатура незрозуміла.

А щодо участі у акції: треба знати, що організація може  бра-
ти участь у будь-яких заходах, чи акціях, тільки за рішенням 
колегіального органу, у нашому випадку –це міський комітет НПГУ, 
а не одноосібне рішення чи то О.БОНДАРЯ,  чи то Ю.САМОЙЛОВА. 
Тому запрошення треба було надіслати до міського комітету, а 
не шляхом  вольової вказівки  примушувати організацію бути 
задіяною в акції. 

Це все вище викладене – стосовно прав і стосовно грамотності. 
А тепер – дещо про порядність

У статті зазначено: «Але незалежні профспілки чомусь 
проігнорували цю акцію. Вони ані самі не організували подібний 
захід, ані не долучилися до проведеної акції». Тож хочу вам 
повідомити, що міським комітетом НПГУ та ППО НПГУ «Євраз Суха 
Балка» було проведено не одну акцію на захист прав працівників, 
які мали впливові результати.  Наприклад, -  акція біля приміщення 
адміністрації ПАТ «Півн.ГЗК» яка відбулась у червні 2014 року. 
А от, ті, що проігнорували цьогорічну акцію, були активними 
учасниками минулорічної. Зате цього року працівники комбінату 
були представлені  десь десятьма  робітниками та півсотнею 
представників керівного складу (начальники змін,  начальники 
дільниць та ін.).  Тож хто повинен домагатись гідних умов та оплати 
праці?

А тепер - стосовно «враження, що голову КМ ( точніше - МК) 
НПГУ Ю.САМОЙЛОВА не цікавить рівень життя працівників ПАТ 
«Півн.ГЗК».  А чи відомо АНОНІМУ, що Ю.САМОЙЛОВ вів пере-
мовини з представником  «Метінвесту»  про стан справ на Півн.
ГЗК? Відносно ж неучасті  НПГУ хотілося б поцікавитись, а скільки 
працівників ПівнГЗК брали участь у «заході»? – Знову ж таки - 
одиниці! 

Так от, аноніме! Незалежна профспілка гірників України - не є 
найчисельнішою профспілкою у нашому місті. А в той же час саме 
вона, незалежна, чомусь «ОБЯЗАНА» домагатись гідних умов праці  
та  її оплати  для всіх, без винятку,  працюючих.  То чи не час уже 
облишити ту свою звичку тицяти пальчиком і повчати, не звертаю-
чи при цьому увагу на те, що сотні (а то й тисячі!)  користаються з 
того, що домагаються одиниці з незалежних?  Адже  про роботу  
НПГУ реально є що сказати щодо здобутків:  це і судові справи на 
захист прав працівників,  це і участь активістів у заходах з охорони 
праці, це і організація заходів з вшанування бійців, які  захищають 
Україну від ворога, це і організація змагань з футболу та інше.

Тож якщо хочете результату, треба самому робити СПРАВУ, а не 
звинувачувати когось у бездіяльності.

                           Сергій ДАШКОВСЬКИЙ,  
небайдужий  член  НПГУ.

«…Я погоджуюся з думками 
Лариси ІВШИНОЇ  (редактор 
газети «ДЕНЬ»-ред.), зокре-
ма, - щодо того, що зараз існує 
Партія Колаборантів і Партія 
Опору. Так от, опір може бути 
радикальним — зі зброєю в 
руках. Тому що люди пройшли 
війну — вони навчені, вони втра-
чали товаришів і побратимів. І 
цей рух опору буде спрямова-
ний не лише проти зовнішнього 
агресора, а й проти корупції, 
свавілля влади, надмірного за-
стосування спецслужб тощо. 
Сутність колабораціоністів 
полягає в домовленості з 
олігархами, в поділі благ країни 
серед вузького кола людей і 
власного збагачення за раху-
нок інших. Замість реальних 
реформ, вони ставлять на по-
сади своїх людей, які дають 
«правильні» вказівки… Але ми 
не дамо колабораціоністам го-
ворити, що у нас немає корупції. 
Ще в березні 2014 року до 
СБУ приїздили посли і західні 
міністри закордонних справ. 
Чому? Тому що ми, дякуючи 
їм, склали список поплічників 
ЯНУКОВИЧА. Європейські 
прокурори заморозили акти-
ви цих людей у банках. Мину-
ло вже півтора роки, а наша 
ГПУ так і не направила запитів 
на повернення цих вкрадених 
активів в Україну. Всі їхні гроші 
залишились на їхніх рахунках. 
А далі пішли позови ЯНУКОВИ-
ЧА, ПОРТНОВА проти України. 
Останній цей позов навіть ви-
грав.

— Коли Ви приходите в Ген-
прокуратуру, то як виглядає 
Ваш допит?

— Я кажу слідчим, що всі ли-
сти за моїм підписом як голо-
ви СБУ направлялись виключ-
но в ГПУ. І мова йде не лише 
про листи. Хто провів затри-
мання «беркутівців»? СБУ. А де 
тепер ці «беркутівці»?... Далі. 
Наші контррозвідники знайш-
ли і зафіксували приїзди трьох 
груп офіцерів ФСБ, зокрема й 
помічника президента РФ СУР-
КОВА, й передали ці доказові 
матеріали в ГПУ. Крім того, ми 
знайшли свідків, які повірили 
нам і розповіли про злочини. 
Тепер же після заяв ГПУ про 
відсутність «російського сліду», 
виходить, свідки дарма давали 
свідчення.

Щ е  о д и н  п р и к л а д 
колабораці ї .  Цього жов-
тня у Дніпропетровську ми, 
«Антикорупційний рух», взяли 

список «БПП» і порівняли його зі 
списками Партії регіонів на ви-
борах 2012 року. Одні і ті ж самі 
люди. Добропілля, Донецької 
області: за місяць після того, 
як я пішов із СБУ, у Добропілля 
повертається такий собі се-
паратист АКСЬОНОВ і його 
реєструють кандидатом у мери. 
Це злочин, який переростає у 
дуже серйозні наслідки для 
держави і її територіальної 
цілісності. Метою цих виборів 
було — очищення влади, при-
значення нових, молодих лю-
дей на керівні посади. На жаль, 
цього не сталося, і наслідки ми 
відчуємо вже дуже скоро…

-  Ви відійшли від політики. 
Із чим це пов’язано?

-  У мене так само є велике 
розчарування і певний Рубікон, 
тому що на найвищих щаблях 
влади документував злочини 
корупції, вимагав покарати 
правопорушників, але здобуті 
докази зникають, а кримінальні 
провадження закриваються. 
Люди, які працюють зі мною і 
ризикують життям, потім див-
ляться на все це і розуміють, що 
їхні зусилля марні. Тому питан-
ня — в яку політичну силу я міг 
піти? Ми створили неурядову 
організацію «Антикорупційний 
рух», працюючи по всій країні з 
громадськими активістами. На 
прикладі останніх розслідувань 
щодо величезних офшорних 
схем наша ефективність на-
багато більша, ніж державних 
установ. «Антикорупційний 
рух» разом із парламентським 
комітетом боротьби з корупцією 
звернулися до ГПУ — поруште 
кримінальне провадження. Ми 
також звернулися до послів 
іноземних держав, на території 
яких діяли офшорні схеми 
українських злодіїв у владі. Це 
стосується 2015 року і нинішніх 
депутатів, які в парламенті, 
відповідно, не мають права на 
жодну бізнесову діяльність. 
Це лише верхівка айсберга. 
Міжнародне розслідування вже 
триває. Коли чую, що нібито не 
було результатів роботи СБУ, 
то я доводжу, що всі результати 
починаючи від ЯНУКОВИЧА до 
КУРЧЕНКА з його нерухомістю 
за кордоном, усе це здобува-
ли нові співробітники СБУ. На-
голошую — нові. Але ми діяли 
так, як вимагав закон — зби-
рали, підписували й офіційно 
передавали в Генпрокуратуру. 
Але ГПУ, на жаль, ці матеріали 
не передає до суду вже понад 
рік…»
  Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, 

двічі голова СБУ.
З інтерв’ю Івану КАПСАМУ-

НУ для газети «День» під 
заголовком: «Чим загрожує 

Україні «російський 
сценарій»?», розміщеного 

за адресою:
http://www.day.kiev.ua/

uk/article/podrobyci/
chym-zagrozhuye-ukrayini-

rosiyskyy-scenariy 

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО: Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО: 
«Очищення влади «Очищення влади 

не сталося,  і наслідки ми не сталося,  і наслідки ми 
відчуємо вже дуже скоро»відчуємо вже дуже скоро»

Про вибори, Про вибори, 
кіно і свою кіно і свою 

участьучасть
Криворізьке міське правоза-

хисне товариство на своєму ро-
бочому засіданні, яке відбулося 
в неділю, 8 листопада, торкну-
лося кількох питань. Зокрема, 
- ходу виборів до місцевих  рад 
та перших підсумків отрима-
них результатів, а також – сто-
совно участі в цьому  членів 
громадської  організації. Багато 
часу й уваги було приділено й 
проведенню мандрівного фе-
стивалю  цього року в Кривому 
Розі і в Криворізькому районі, 
оскільки КМПЗТ  є активно 
діючим патртнером  DOCUDAYS.
UA і з року в рік пропагує в місті 
ідеї цього Міжнародного фе-
стивалю кіно про права люди-
ни. А ще, зокрема, - торкнули-
ся участі  організації в роботі 
Української  Гельсинської спілки 
з прав людини.

За продаж голосу За продаж голосу 
на виборах на виборах 

можна провести можна провести 
за гратами за гратами 
до 4 роківдо 4 років

Г о л о в а  п р а в л і н н я 
Всеукраїнської громадської 
організації «Комітет виборців 
України» Станіслав ЖОЛУДЄВ 
повідомив, що за продаж сво-
го голосу на виборах виборцю 
загрожує від 3 до 4 років позбав-
лення волі, пише «Днепр-Мост». 
«Продаж свого голосу на вибо-
рах - це кримінальний злочин, 
який кваліфікується 157-160 
статтею Кримінального кодексу 
України. Санкцією зазначених 
статей передбачається позбав-
лення волі на строк від 3 до 4 
років. Тобто відповідальність 
несе не т ільки той,  хто 
організовує скупку голосів, але 
і той, хто продає свій голос », - 
сказав він.

Також Станіслав ЖОЛУДЄВ 
зазначив: довести факт продажу 
голосу досить легко практично 
у всіх випадках. «Якщо продаж 
голосу відбувається через фо-
тографування, через інтернет, 
через повідомлення, то дове-
сти факт продажу голосу вибор-
цем досить легко. Складніше, 
якщо організовуються так звані 
«каруселі», - зазначив Станіслав 
ЖОЛУДЄВ.
                        Павла МЕЛІХОВА, 

сайт «Дніпроград», 
9 листопада 2015 року



ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ № 21 (222),  листопад 20152

Авторитетна думка

Степан ГАВРИШ: Степан ГАВРИШ: 
«Тому що всі щаблі «Тому що всі щаблі 

влади заповнені влади заповнені 
бізнесменами…»бізнесменами…»

  -  … Я к  в и 
с т в е р д ж у є т е , 
нинішня влада не є 
національною, пи-
томо українською, 
якщо хочете. У той 
же час ми є свідками 
процесу  потужно-
го національного 
самоусвідомлення, 
який започаткова-
ний у значної части-
ни суспільства.  Чи 
не вбачаєте у цьому 
певного дисонансу, 
невідповідності, що 
теж може привести 

до кризи – і у владі, і у суспільстві?
Справа в тому, що нинішній президент ніколи не був реальним 

політичним лідером. Йому ця президентська «булава» впала, по-
суті, на голову…Хоча ПОРОШЕНКО вважає себе медіумом, який 
здатен заговорити натовпи. І йому це вдавалося! Тому він щиро 
вірить, що саме ці якості привели його до влади…Але, повторю, ні 
він, ні ті, хто очолює сьогодні владу –  ніколи не були політичними 
лідерами… На Майдані вони усі стояли за спинами справжніх 
громадських лідерів.

  У дні кривавих штурмів Майдану ці люди – які сьогодні є вла-
дою — підписували ганебні політичні домовленості з ЯНУКОВИ-
ЧЕМ… Вони хотіли з ним домовитися залишити його царювати ще 
невідомо на скільки часу…

-  Але їм це не дали зробити…
-  Їм це не дали зробити – ПАРАСЮК і такі, як він… Я згоден – 

патріотизм українців сьогодні доволі високий… Але проблема 
українців у тому, що ми не є державницькою нацією… Ми не 
розуміємо цінності держави як єдиної, найвищої національної 
ідеї… Це при тому, що ми – представники одного з найстаріших  
європейського етносів. …Я колись із Борисом ОЛІЙНИКОМ був у 
Європі, і мене потрясли рядки, які він продекламував із трибуни, 
звертаючись до європейців, які не хотіли тоді вести дискусію щодо 
наших європейських та євроатлантичних планів:

«Ми вже тоді білили хати,
Коли ви ще не вийшли із печер».
Я вважаю ці рядки геніальними… І це правда! Ми в Трипіллі 

будували двоповерхові будинки, в той час, коли в Римі люди 
ще в печерах жили… У нас є всі права, аби стати спадкоємцями 
цієї глобальної культури. Але безкультурність української влади, 
її нездатність гуртувати суспільство довкола наших глибинних 
цінностей, сприяти розвитку українського патріотизму – і є вели-
чезною нашою проблемою.

- Чому ж влада не розуміє, що суспільство розвивається  
набагато швидше, ніж вона сама?

- Тому що всі щаблі влади заповнені бізнесменами… Повторю 
– вони розглядають країну виключно як інструмент для власного 
збагачення»

  Степан ГАВРИШ, віце-спікер парламенту за часів  прези-
дента КУЧМИ,  радник із  конституційних питань президен-

та ЮЩЕНКА, заступник секретаря РНБОУ при президентові 
ЯНУКОВИЧУ. Сьогодні він пише книгу «Україна між Габсбур-

гами и Гогенцоллерами»
 З матеріалу: «Степан ГАВРИШ: Перед виборами КЕРНЕС 

заїхав у кабінет до президента і про все домовився…», 
розміщеного за адресою:

http://iamir.info/stepan-gavrish-pered-viborami-kernes-
zayihav-v-kabinet-do-prezidenta-i-pro-vse-domovivsya/  

ЯКОСЬ у розмові В’ячеслав 
СТРАННІК, відомий у Кривому 
Розі і далеко  за його межами  
художник, висловив думку, що 
культура – це  як імунна система 
людства. 

 Кінокультура  (в нашому ви-
падку -  силами документаль-
ного кіно) спроможна лікувати 
багато соціальних хвороб. Для 
початку -  актуалізувавши про-
блеми і викликавши   у людей 
прагнення до їх розв’язаання.

Революція гідності в Україні 
піднесла питання прав людини 
на якісно новий щабель. – Це в 
тому сенсі, що в українському 

суспільстві відбувається  без-
п р е ц е д е н т н е  з р о с т а н н я 
громадянської свідомості. А 
через розвиток широкого  во-
лонтерського руху  країна оста-
точно вибрала європейський 
напрямок розвитку,  ставши на 
захист демократії. У свою чергу, 
гібридна війна, яку нав’язала 
нам Росія, привернула увагу 
на пропагування європейських 
цінностей, що створюють умо-
ви для демократичного роз-
витку. І в цьому відношенні  
треба зазначити, що велика 
частка українського телепро-
стору заповнена російським 
кінопродуктом, який (хочемо ми 
того чи ні) нав'язує українцям 
не тільки цінності країни-
агресора, а якоюсь мірою 
зомбує українців на «російське 
бачення дійсності».

 Про великі можливості до-
кументального кіно і систе-
му створення кіноклубів в 
Україні програмний директор 
кінофестивалю про права лю-
дини DOCUDAYS.UA Геннадій 
КОФМАН дав велике інтерв’ю  
журналістці Тетяні МАЛІЙ ще 
на початку червня цього року.
Тут ми наводимо  ключові 
д у м к и  н а ш о г о  в і д о м о г о 
кінодокументаліста, продю-
сера  і одного із засновників 
міжнародного фестивалю 
DOCUDAYS.UA. 

 «…Останні події в Україні 
показали, наскільки легко кіно 
може маніпулювати свідомістю 
людей, виліплювати з них слух-
няну масу. Цей пропагандистсь-
кий потенціал кіно ще, майже 
століття тому, добре розумів 
ЛЕНІН, коли писав: «… поки 
народ безграмотний, для нас 
найважливішим мистецтвом є 
цирк і кіно». Саме тому одним із 
важливих завдань наших клубів 
є формування розумного, вдум-
ливого глядача.

У чому ж унікальність таких 
кіноклубів?

 Останнім часом дедалі 
а к т у а л ь н і ш о ю  є  т е м а 
медіаосвіти, а надто – її складової 
частини – медіаграмотності, 
тобто - вмінню читати і кри-
тично аналізувати інформацію, 
яка надходить із різноманітних 
джерел,  ПОТРІБНО ВЧИТИ. 
Важливим елементом роботи  
кіноклубів є діалог із аудиторією 
після фільму. Тому покази і 
обговорення ведуться моде-
раторами кіноклубу, для яких 
проводяться щорічні семінари, 
тренінги. Ці люди мають 
розуміти і принципи аналізу ху-
дожнього твору під час роботи з 
аудиторією, і мати належні знан-
ня про права людини.  До того 
ж, для всіх фільмів кіноклубної 
колекції експерти розробляють 
методичні посібники, де мож-
на знайти рекомендації щодо 
того, як краще організувати 
обговорення, є посилання на 
додаткові матеріали за темою. 
Усім кіноклубам Docudays UA 

надається підтримка щодо 
можливості запросити на 
засідання клубу та обговорення 
найкращих експертів з тих про-
блем, які піднято у фільмах.»

-  Чи існують аналоги тако-
го проекту у світі ? 

Я знайомий із роботою 
кіноклубів, організованих фе-
стивалями у різних країнах 
світу. Найцікавіший досвід, 
на мою думку, у  празь-
кого к інофестивалю One 
World («Єдиний світ»). Там 
к і н о к л у б и  с т в о р ю ю т ь  в 
університетах та старших кла-
сах шкіл.     Зазвичай ці клуби 

працюють з ініціативи самих 
учнів. Кінофестиваль проводить 
для лідерів цих клубів щорічні 
зустрічі, навчання. А оскільки 
фестиваль One World має цілу 
мережу у різних країнах, такі 
клуби працюють і в Словаччині, 
і в Німеччині… Лідери цих клубів 
періодично зустрічаються, 
обмінюються досвідом. У 
нас подібна модель не може 
бути втілена шляхом повного 
копіювання. Передусім, - тому, 
що в українській системі освіти 
хоча й декларують учнівське 
та студентське самоврядуван-
ня, але дуже часто все це має 
дуже декоративний характер, 
і студентам без допомоги «до-
рослих» буде дуже непросто 
взаємодіяти з адміністрацією 
своїх навчальних закладів. 
У Варшаві мережа кіноклубів 
працює з університетами. Це 
не дуже велика мережа, яка 
надає можливість демонстру-
вати фільми онлайн під час 
засідань клубу. Оскільки наші 
клуби працюють у різних куточ-
ках України, і далеко не скрізь 
якість Інтернету є належною, у 
своїй роботі ми спираємось на 
копії фільмів на DVD. 

-  Як щодо міжнародної 
співпраці і обміну досвідом 
з цими кіноклубами?

- Ми запрошували Аделлу 
СКАЛОВУ, керівника проектів 
кіноклубів фестивалю One 
World, Мацея НОВІЦКОГО, ди-
ректора кінофестивалю Watch 
Docs у Варшаві, і вони прово-
дили майстер-класи для наших 
партнерів під час кінофестивалю 
Docudays UA у Києві.  Мабуть, 
настане час, коли наші кіноклуби 
будуть дружити із багатьма 
кіноклубами світу так само, 
як сьогодні це відбувається в 
наших європейських друзів. Я 
вважаю, що сьогодні для цьо-
го існують дві основні пере-
шкоди: візовий режим, і те, що 
сьогодні поїздка до будь-якої 
європейської країни для наших 
кіноклубників – вельми доро-
ге задоволення. На відміну від 
європейців, яким достатньо 
лише близько години витратити 
на мандрівку поїздом, маши-
ною, а то й велосипедом.

Цього року має вийти дру-
ком друге видання підручника 
«Як організувати і провести 
фестиваль про права люди-
ни», який готує штаб-квартира 

міжнародної мережі право-
захисних кінофестивалів у 
Амстердамі. І в цьому посібнику 
є досвід фестивалю Docudays 
UA, і перш за все, - унікальний 
досвід проведення Мандрівного 
фестивалю в регіонах України. 
Річ у тім, що ніде у світі не 
існує такої кількості партнерів 
у регіонах, як у фестивалю 
Docudays UA, та й кількість 
населених пунктів, у яких 
відбувається Мандрівний фе-
стиваль, – 240 по всій Україні, 
– видається просто фантастич-
ною. Сьогодні в країні працюють 
понад 70 кіноклубів. Зрештою, 

не виключено, що на момент 
виходу цього інтерв’ю їх буде 
уже значно більше. Охочих 
відкрити такі кіноклуби дуже 
багато. Мене завжди вражає, 
якою цікавою і неповторною є 
робота у кожному клубі. І я знаю 
численні приклади, коли пере-
гляд фільму буквально змінював 
життя глядачів. Зазвичай, - на 
краще.»

Ми подаємо це інтерв’ю в 
нашій газеті майже повністю, бо 
наше Криворізьке міське право-
захисне товариство вже вось-
мий рік докладає чимало зусиль 
для популяризації докумен-
тального кіно в Кривому Розі, 
але зустрічає розуміння тільки в 
педагогічному інституті та дея-
ких спеціалізованих середніх 
школах. У цьому ж році ми чо-
мусь не знайшли підтримки в 
дирекції системи бібліотек у 
Кривому Розі щодо створен-
ня кіноклубу документального 
кіно про права людини, хоча в 
Україні така практика існує вже 
багато років саме в обласних  і 
міських бібліотеках. 

 Варто також зауважити, що в 
останні роки завдяки співпраці 
з Культурно-громадським цен-
тром «ШЕЛТЕР +»  Криворізьке 
міське правозахисне товари-
ство отримало ефективного 
партнера в 700-тисячному місті. 
А тому  й проведення фестивалів 
стає більш результативним  
завдяки різним локаціям і 
різним программам, які ко-
манда організаторів завжди 
організовує на неординарному 
рівні. 

На початку XXI століття, в 
умовах розвитку нових мож-
ливостей,  спеціалісти ЗМІ 
і педагогічної освіти, мабуть, 
повинні розуміти, що хто не 
виховує молодь своїх країн в 
нових реаліях МЕДІАОСВІТИ, 
той значною мірою втрачає 
молоде покоління, а отже, 
в майбутньому,  - і здорове 
суспільство у своїх держа-
вах. Проте, як і кожного року, 
в нашому місті, в кінці листо-
пада відбудеться мандрівний 
кінофестиваль документаль-
них фільмів  про права людини 
DOCUDAYS.UA. Запрошуємо 
всіх бажаючих та журналістів 
ЗМІ на прес-конференцію  з 
нагоди відкриття  фестивалю 
23 листопада о 13.30 у готелі 
«АВРОРА».

       Олександр ЧИЖИКОВ,
   координатор Docudays.ua 

у Кривому Розі. 

 Львівський концерн «Елек-
трон» презентував перший 
в Україні електробус. «Львів 
зумів створити машину, якій на-
лежить майбутнє у пасажирсь-
ких перевезеннях», - зазначив 
присутній на презентації елек-
тробуса міністр інфраструктури 
Андрій Пивоварський, цитує 
«Укрінформ». За його словами, 
електробуси виготовляють у ба-
гатьох країнах, зокрема, в Чехії, 
Польщі, Китаї, проте львівська 
машина вдвічі дешевша, хоч і 
не поступається зарубіжним 
аналогам за своїми робочими 
параметрами та комфортом 
для пасажирів. 12-метровий 
низькопідлоговий електробус 
здатний перевозити одночас-
но 100 пасажирів. Потужність 
тягового двигуна - 230 кВт. 
Максимальна швидкість транс-
порту - 70 км/год, пробіг без 
підзарядки - понад 200 км. 
Як зазначив Пивоварський, 
щоб підтримати вітчизняного 
виробника, держава задіяла 
програму, за якою передбаче-

но 100 млн грн для будівників 
трамваїв. 

Ще понад 300 млн грн до 
цієї суми додадуть органи 
місцевого самоврядування. А 
на наступний рік для цієї мети 
передбачається виділити 
вже 400 мільйонів державних 
коштів. Якщо до них додасть-
ся 70% дофінансування з боку 
міст, буде закумульовано по-
над мільярд гривень для вироб-
ництва українських трамваїв, 
тролейбусів та електробусів. 
Львівський електробус вий-
де на маршрут ще до нового 
року. Крім того, електронівці 
випустили для міста три 
низькопідлогових тролейбуси. 
А до столиці вже найближчим 
часом буде відправлено два 
трамваї.
    Сайт «Експрес», 10 листо-

пада 2015 року
Читайте більше тут: 

http://expres.ua/
news/2015/11/10/159429-

pershyy-ukrayini-seriynyy-
elektrobus-udvichi-

Перший в Україні серійний 
електробус – удвічі 

дешевший за імпортні

ЛІКУВАННЯ ПРАВДОЮ
на кінофестивалі про права людини 

Docudays UA
і шляхом створення кіноклубів
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Слідами наших публікацій КОЛИ дві мови конкурують в одній країні, перемагає та, якої 
більше у сфері комунікацій, каже мовознавець Лариса МАСЕНКО. 
Вона переконана, що після Революції гідності українська так і не 
стала по-справжньому державною, оскільки влада не здійснює 
мовну політику. Своїм поглядом на мовні зміни в країні у День 
української писемності та мови професор Києво-Могилянської 
академії Лариса МАСЕНКО поділилась із Радіо Свобода.

– Під час Помаранчевої революції Київ,  зокрема,  різко 
заговорив українською. Коли спало це політичне натхнен-
ня, менше стало і української мови. Два роки тому в країні 
відбувся набагато серйозніший злам: Майдан і війна. Як це 
все змінило становище державної мови?

– Під час другого Майдану ми вже втратили людей, це був Май-
дан із жертвами, і після перемоги Революції гідності українці че-
кали на те, що українська мова здобуде те місце, яке їй належить, 
тобто, що вона нарешті стане державною мовою.

Надзвичайно прикро, що цього не сталося. Зараз фактично 
пропагується українсько-російська двомовність. Уже зараз, перед 
тією загрозою, яка постала перед нашою країною, коли Росія 
відверто показала, яка це «братня» країна, замість того, щоб за-
раз зміцнити мовний кордон із Росією, ми бачимо, на жаль, про-
тилежне – бачимо посилення русифікації. І запущена ця «мантра» 
про російськомовного патріота, російськомовного захисника 
Вітчизни – так, начебто ті хлопці, які захищають Україну, захищають 
російську мову, тобто мову, яка стала вже і мовою ворога.

– Ви вважаєте, що влада стала менш україномовною?
– На мою думку, так. Ну, порівняно з ЯНУКОВИЧЕМ, може, ні, а 

ось порівняно з попередніми періодами, навіть із періодом КУЧМИ, 

мені здається, менш україномовна. Я навіть можу пояснити тези 
про російськомовних патріотів тим, що, можливо, і Президент, і 
його оточення хочуть уникнути конфлікту – вони розглядають так, 
що у нас поширена українська і російська, то нехай так і буде. 
Але це абсолютно хибна позиція, і відомо з соціолінгвістики, зо-
крема, що в таких ситуаціях конкуренції двох мов у одній країні 
перемагає та, якої більше у сфері комунікації. Тому основним за-
вданням мовної політики мала б бути зміна ситуації на домінування 
української мови в засобах масової інформації.

– Ви сказали, що Вам не подобається «мантра» про 
російськомовного патріота, але ж це факт, що зараз дуже 
багато російськомовних українців доводять свій патріотизм 
на ділі. Потрібно їх українізувати?

– Ні, я не вважаю, – це люди дорослі. Річ у тім, що тут справді є 
певні труднощі. Складно те, що люди старшого віку, середнього, 
далеко не кожен може змінити мову спілкування – так перейти, 
власне, одразу. Але основна увага держави має бути спрямована 
на молодь. Два основні фактори – це освіта і культура, особливо,ж 
- масова, телевізійна.

А що стосується наших військових, тих, хто захищає (і на Майдані, 
безперечно, частина людей була російськомовна), то ви знаєте, 
частина з них все-таки й переходить на українську мову. Сам факт, 
що Росія виявляє агресію, викликає спротив. І я знаю приклад, 
коли російськомовний хлопець, киянин, переходить на українську, 
і вже дуже послідовно. Я не вважаю, що треба примушувати лю-
дей говорити українською – влада має створити умови для того, 
щоб люди поступово нею оволодівали – ті, хто хоче оволодіти 
українською мовою, щоб вони мали можливість оволодіти.

– На Вашу думку, які три перші кроки, щоб ці умови створи-
ти? Те, що держава може різко, швидко втілити.

– В адміністрації – обов’язково. Державні службовці обов'язково 
мають володіти українською. Тобто коли приймають держав-
ного службовця, міністра на роботу, він має володіти, скласти 
іспит, або, якщо не володіє, значить, давати якийсь термін на 
оволодіння. Телебачення державне має бути тільки україномовним. 
Українська мова не лишається сам-на-сам – весь час вона разом 
із російською, і російська домінує.

– Але коли стає більше російської мови в комунікації, то це 
пояснюють часто потребою об’єднання, порозуміння з тією 
частиною людей на Сході, які налаштовані антиукраїнськи, 
ідеться про те, щоб надати їм більше свободи, зокрема й 
мовної. Вони всі-всі розуміють, і, до речі, частина з них, 
може, й хоче чути українську. Там треба підтримувати людей, 
які працюють на поширення української мови

– Я думаю, вони мають. А що, вони не мають цієї свободи? Що, їх 
примушує хтось силоміць говорити українською? Річ у тім, що коли 
туди їдуть очільники або звертаються до них – чому вони не звер-
таються до них українською мовою? Хай ці люди російськомовні 
говорять російською, але ж у нас всі розуміють українську. Для 
чого до них пристосовуватись? Вони всі-всі розуміють, і, до речі, 
частина з них, може, й хоче чути українську. Це ж втрачається 
самий символ України. Українська мова – це символ держави. А 
крім усього, там треба підтримувати тих людей, які дуже активно 
зараз працюють на поширення української мови серед молоді, на 
виховання дітей.

Я не можу, правда, говорити, що є лише негатив – є й позити-
ви, ось зараз, у День української писемності та мови, відбувся 
Всеукраїнський радіодиктант. Це акція, яка підносить престиж 
української мови. Також зараз у Полтаві відкрився конкурс імені 
Петра ЯЦИКА – це теж акція, дуже важлива для поширення 
української мови серед молоді. Що ще, який позитив, – що все ж 
таки за ці 25 років у нас сформувалась частина свідомої молоді, 
яка вже організовується у громадські організації і вимагає свого 
права, щоб у своїй країні був україномовний простір.

                Бесіду вела Тетяна ЯКУБОВИЧ,  
радіо «Свобода», 9 листопада 2015 року

В публікаці ї  «Закритий клуб 
руїнотворців. (Духовні родичі ПУТІНА 
за роботою)»  у липневому числі за цей 
рік йшлося, зокрема,  про таке: «…чудо-
вого скверу навпроти церкви на самому 
початку проспекту Карла МАРКСА вже 
немає. Його зачистили (якщо викори-
стовувати поняття, близькі до війни). На 
інформацвійний запит редакції нашої 
газети до міського голови щодо цього 
й щодо того, що там за невідома група 
діє, яка з часом обгородилась парканом, 
надійшла відпровідь, що таким чином, 
виявляється, виконувалося рішення 
сесії міськради від 26.12.2012 №1561 
“Про виконання Програми соціально-
економічного розвитку міста Кривого 
Рогу, роботу виконкому міськради в 
2012 році та затвердження Програми 
соціально-економічного розвитку міста 
Кривого Рогу на 2013 рік”. А також – 
про те,  що «на замовлення управління 
капітального будівництва виконкому 
Криворізької міської ради розроблено 
робочий проект “Проспект Карла МАРК-
СА, м. Кривий Ріг — реконструкція”, до 
складу якого входить реконструкція 
скверу біля кінотеатру ім. В. І. ЛЕНІНА» 
Тож саме в частині такої «реконструкції» й 
передбачено, крім іншого, «будівництво 
фонтану з насосною станцією»..

Така відповідь редакцію газе-
ти повною мірою не задовольнила, 
а тому й вирішено було звернутися  
з інформаційним запитом із проханням «на-
дати інформацію  із зазначенням адрес 
місцевостей на території міста Кривого Рогу 
та його околицях  про спорудження фонтанів 
або басейнів біля братських могил загиблих 
воїнів  чи біля інших поховань, а також – 
інформацію про вже прийняті рішення чи 

накреслені плани щодо виконання подібного 
штибу робіт біля братських могил загиблих 
воїнів  чи біля інших поховань».

Відповідь надійшла такого змісту:
«На лист щодо надання інформації  про спо-

рудження фонтанів  або басейнів біля  братських 
могилах загиблих воїнів чи біля інших поховань 

повідомляємо, що на території міста не 
здійснюються роботи з будівництва об’єктів 
із зазначеними у листі критеріями», яка була  
підписана так: Т.ПІДПАЛЬКО, началь-
ник управління економіки  виконкому 
Криворізької міської ради. 

Та справа  в тому, що навіть після цих двох 
відповідей залишилась невизначеність, 
оскільки ніякого кінотеатру імені В.І.ЛЕНІНА 
не існує в природі  років  (щонайменше) з 
п’ять, а роботи щодо спорудження «фонтанів 
або басейнів» все-таки ведуться якраз на-
впроти церкви, перед якою до цього перед 
святом Трійці було знищено сквер, про що 
свідчать світлини як за червень цього року, 
так і за 10 листопада. 

У ЦЬОМУ ЧИСЛІ, шановні наші читачі, ми вирішили більш приділяти уваги тому, аби 
відстежити реакцію на деякі наші публікації. Намагатимемося це робити й у наступних 
наших числах аж до визначення найбільш байдужого посадовця  зі складу місцевої влади 
щодо реагування на наші виступи, а також – на ваші запити та звернення  до посадовців 
Кривого Рогу та Дніпропетровщини. Якщо у когось є такі матеріали, то просимо включитися 
у спільну справу  задля  того, щоб таке реагування було точним, вчасним і не нагадувало 
брудний потік  звичайних,  бюрократичного штибу, відписок.

У відповідь на інформаційний 
запит від редакції нашої газети 
із доданим матеріалом Галини 
ТКАЧЕНКО під заголовком «Як 
розкрадаються бюджетні кош-
ти, що виділяються на вилов 
безпритульних собак», що був 
опублікований у числі 17-му за 
вересень цього року, надійшла 
відповідь, підписана начальни-
ком управління благоустрою 
та житлової політики викон-
кому міської ради Олексан-
дром ТКАЧЕНКОМ.

Там іде мова про таке:
«Для забезпечення здійснення 

заходів щодо регулювання 
чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами 
на території м. Кривогоь Рогу 
управлінням благоустрою та 
житлової політики виконкому 
міської ради було укладено  
договір від 30.04.2015 року з 
ФОП КОЛЕСНИК Л.І. (ветери-
нарний госпіталь «Степ») щодо 
надання послуг з біостерилізації 
собак. Умовами даного до-
говору було передбачено 
здійснення стерилізації 146 
безпритульних тварин (125 са-
мок і  21 самець). На теперішній 
час простерилізовано  146 
безпритульних тварин. Після 
біостерилізації тваринам вста-
новлюють кліпсу  з порядко-

вим номером для подальшої 
ідентифікації  та поверта-
ють до ареалу попереднього 
існування. 

З метою тимчасової ізоляції 
та розміщення  у інше природ-
не становище безпритульних 
тварин, у разі іх агресивної  
поведінки та нападів на 
мешканців міста управлінням 
благоустрою  та житлової 
політики виконкому міської ради  
укладено договір від 10.08.2015 
року № 155-Т з ПП «Оріон» на 
відлов безпритульних тварин. 
Умовами договору передбаче-
но відловити 2710 безпритуль-
них тварин на території міста. 
На звітну дату відловлено 658 
безпритульних тварин.

Також повідомляємо, що умо-
вами зазначеного договору не 
визначені місця подальшого  
розміщення відловлених без-
притульних тварин. 

Відповідно до Програми 
поводження з безпритуль-
ними тваринами  у м. Криво-
му Розі реалізується проект 
будівництва притулку для тва-
рин «Будівництво притулку для 
тварин» (Притулок для тварин 
біля селища Верабове в Жов-
тневому районі  міста Криво-
го Рогу. На сьогоднішній день 
управлінням капітального 

будівництва виконкому міської 
ради здійснюється  проце-
дура конкурсних торгів щодо 
закупівлі відповідних робіт».

Але з такої відповіді не можна 
робити остаточних висновків, 
оскільки була ще направлена 
заява  до адміністрації прези-
дента України і в СБУ, які «пе-
рекинули» відповідь на облас-
них правоохоронців з УМВС, і 
відповідей звідти поки що 
немає.

Крі того, вищезазначена ав-
торка матеріалу Галина ТКА-
ЧЕНКО  наполягала на наступ-
ному:

«… слід подбати про те, аби 
виконувалося  рішення 21-ї сесії 
міської ради,  а тому – винести 
його на розширене засідання 
сесії міськради  та інформую 
про те, що комісія міськради 
з питань комунального госпо-
дарства від контролю за вико-
нанням вищезгаданого питання 
самоусунулась і ніяких заходів 
не вживає. А ще я інформую 
міського голову міста Кривого 
Рогу про те, що в діях началь-
ника УБЖП О.КАТРИЧЕНКА, 
директора КП «Сансервіс» 
С.СМЄЛОГО і директора ПП 
“Оріон” В. КІМА містяться озна-
ки порушення  ними законодав-
ства України».

Повідомили, що уклали угоди Повідомили, що уклали угоди 
і  їх  виконуютьі  їх  виконують

А ВСЕ�ТАКИ  Є НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

«Телебачення 
державне має 
бути тільки 

україномовним» – 
МАСЕНКО



ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ № 21 (222),  листопад 20154

Промінь Просвіти
Видавець і засновник–КМО ВУТ «Просвіта»
Свідоцтво про державну реєстрацію
№ 1289 — 24 р, видане 03.07.2006 р.
Адреса редакції: 50099, м. Кривий Ріг,
вул. Калініченка, буд. 3, к. 210.
е-mall:PROSVITA_КМО@ukr.net
Тел. 067-568-39-73, 
050-413-12-95

Редактор газети: Сергій ЗІНЧЕНКО,
Редакційна колегія: Сергій ДАШКОВСЬКИЙ, Сергій 

ЗІНЧЕНКО, Микола КОРОБКО (голова об’єднання), 
Валентина КРИВДА, Петро ЛИСЕНКО, Олена МАКОВІЙ, 
Володимир НАЛУЖНИЙ, Михайло  СИМОНЕНКО (м. 
Верхньодніпровськ), Олександр ЧИЖИКОВ. Логотип 
виготовив Вадим БОРИСЕНКО.Газета виходить двічі 
на місяць. 

Відповідальність за точність наведе-
них фактів, цифр та імен несуть автори 
матеріалів.

Редакція не рецензує і не повертає 
рукописи.

За умови використання наших матері-
алів посилання на газету «Промінь Про-
світи» обов’язкове
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бом 
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Наклад-1000 примірників.
Замовлення № 2780.

Календар Криворіжжя Календар Криворіжжя 
на листопадна листопад

Продовжуємо публікувати інформацію з довідника 
«Криворіжжя: календар пам’ятних дат і подій на 2015 
рік» (упорядник  Ірина СТЕБЛИНА). 

4 – 1965 р. – на КМЗ пущено киснево-конверторний цех 
№2

5- 1935 р. – відкрито електрифіковану дільницю залізниці  
між Запоріжжям і Кривим Рогом.

5 - - 1950 р. – завершено спорудження та оздоблення будівлі 
міського театру. 

7 – 1930 р. – літературний гурток Жовтневого рудника випу-
стив машинописний журнал «Шахтарик».

7 – 1950 р. – після загальноміської демонстрації та мітингу на 
площі УКРАЇНСЬКІЙ було відкрито пам’ятник Й. Сталіну, а її пе-
рейменовано – в імені Сталіна (зараз – площа Визволення).

8 – 1940 – оголошено про початок  проектування тролейбус-
ного сполучення в міcті Кривому Розі.

11- 1955 р. – в рудоуправлінні імені Ілліча вийшло перше 
число «багатотиражки» «Ленінським шляхом».

11 – 2010 р. – криворізький поет Олексій Стариков отримав 
диплом  «Срібне перо Русі».

13 –  1975 р. – згідно з Указом Президії  Верховної Ради 
УРСР  у Кривому Розі за рахунок територій Дзержинсько-
го, Центрально-міського і Жовтневого районів створено 
новий, Саксаганський, район. Його площа – 39, 7 квадрат-
ного кілометра, населення – 137 тисяч чоловік. До його 
складу увійшло 8 великих промислових підприємств із об-
сягом реалізації промислової продукції на 238,2 мільйона 
карбованців.  

16 – 1995 р. – повідомлено, що марафонець з м. Кривого 
Рогу  І.О. Суворов-Романов на честь 400-річчя  від дня народ-
ження Богдана Хмельницького  за 8 днів здійснив пробіг за 
маршрутом Кривий Ріг – Жовті Води- Чигирин – Суботів.

17 – 1955 р. – Українська студія хронікально-документальних 
фільмів на шахті гігант розпочала зйомки фільму «Місто руди і 
металу». Одночасно знімалися й епізоди для фільму «Пісня про 
Україну», який готували до ХХ-го з’їзду КПРС.

18 – 1960 р. – при Палаці культури Південного ГЗК почав діяти 
літературний гурток.

18 – 1960 р. – на заводі «Комуніст»  почався серійний випуск 
нових бурильних агрегатів НКР-100, створених криворізькими 
машинобувдівниками у творчій співдружності з працівниками 
Сибірської філіі АН СРСР.

20 – 1965 р. – повідомлено, що вулицю Обухівську 
перейменовано на вулицю Косіора.

21 – 1955 р. – вийшли перші числа «багатотиражок» «За 
агломерат» (Південний ГЗК) та «Бурильник» (рудоуправління 
ім. Комінтерну).

21 – 1965 р. – в селищі Довгинцевому здано в експлуатацію 
кінотеатр на 600 місць.

23 – 1940 р. – у робітничому селищі рудоуправління імені 
Р. Люксембург розпочалося будівництво Палацу культури, 
розрахованому на 600 місць.

24 – 1965 р. – вийшло перше число «багатотиражки» 
«Фрунзівець» (рудоуправління ім. Фрунзе).

25 – 2010 р. – у СШ №120  відкрито музей майстерню 
криворізького художника І.Г.Авраменка.

27 – 1940 р. – повідомлено, що з початку року в квартирах 
мешканців міста встановлено 1116 нових радіоточок.

29 – 1960 р. – на металургійному заводі ім. Леніна була 
завантажена найбільша в світі  четверта домна. 

30 – 1960 р. – повідомлено про початок будівництва третього  
дрібносортового стану (одного із шести, які планувалося 
спорудити до кінця семирічки).

Листопад 1790 р. – у казенному поселенні Кривий Ріг 
нараховувалося  70 дворів. У яких проживало 155 чоловіків, 139 
жінок; діяв храм св. Миколая, був 1 млин і 2 дерев’яні вітряки. 

Листопад 1895 р. – відкриото першу земську лікарню 
(тимчасово).

Листопад 1900 року у маєтку Хзаріна «Веселі Терни» на 
глибині  9 сажнів (19 метрів) відкрито поклади бурого вугілля. 
Пласти потужністю 2,5 – 5 сажнів розташовувалися на площі 
в декілька десятин.

Листопад 1905 р. – страйки на рудниках з вимогою підвищення 
заробітної плати, єврейські погроми в с. Широкому та с. 
Інгулець, селянські заворушення у селах Верхньодніпровського 
повіту.

    А народилася Марійка у 
селі Гавронці, нинішнього 
Диканського району, що 
на Полтавщині, і одна з 
вірогідних її дат появи на 
світ – 23 листопада 1860 
року. Вона  народилася в 
багатій аристократичній 
сім’ї, росла й вихову-
валася в розкішному 
дідусевому маєтку і 
була оточена родинною 
любов'ю і дружньою ува-
гою. У вихованні вона осо-
бливо мала завдячувати 
своєму дідусеві Павлові 
БАШКІРЦЕВУ, колиш-
ньому генералові і герою 
Кримської війни, а також 
- завзятому англоману. 
А ще він мав у власності 
чи не  найбільше земель 
в Україні, якщо не ра-
хувати казково багату 
родину КОЧУБЕЇВ. При цьому 
важливо зазначити, що інший 
її дідусь (по материнській лінії) 
належав до старовинного і за-
можного татарського роду ще 
золотоординської доби. Сам 
же батько Марійки був пред-
водителем місцевого дворян-
ства. А мати, Марія БАБАНІНА, 
була  харків'янкою і донькою 
п о л к о в н и к а - а р и с т о к р а т а , 
бібліофіла й поціновувача різних 
мистецтв Тобто, все це разом 
мало б дуже сильно сприяти в 
житті її розвитку як особистості.  
Але на шляху нормального роз-
витку постала просто таки ви-
няткова її хворобливість.  Бог 
наділив Марійку різними талан-
тами. Однак життя її так склада-
лося, що не всі із них вдалося 
проявити. Зокрема, вона мріяла 
стати оперною співачкою, і 
відомий вчитель співів мсьє 
ВАРТЕЛЬ у її 18 років вважав 
Марію дуже обдарованою, але 
через рік вона втратила голос 
із причин хвороби.. Дівчинка 
мала дуже слабке здоров’я, 
а тому дідусь, який її просто 
обожнював, наполіг на тому, 
щоб онука виїхала з України ще 
в травні 1870 року. Тож разом  з 
матір’ю вона поїхала за кордон. 
Відвідавши Англію, Німеччину 
та Швейцарію, вони оселились 
у Ніцці. Саме тут минула рання 
юність майбутньої художниці.

Але, на превеликий жаль, 
ні найкращі готелі, ні найняті 
найдорожчі вілли та  інші 
комфортні умови, як і найкращі 
лікарі, так і не змогли допомог-
ти дівчинці. Бо хвороба вперто 
підточувала її здоров'я, і Марія 
через це гостро відчувала себе 
самотньою, незважаючи на те, 
що постійно жила у світі ми-
стецтва. Здавалося, не існувало 
жодного музею, жодної карти-
ни в Європі, з якими б вона не 
ознайомилась. У підлітковому 
віці Марія вже стала вести свій 
знаменитий щоденник (а було 
їй тоді всього дванадцять!), де 
з перших сторінок дізнаємося 
про найзаповітнішу її мрію — 
стати «володаркою світу», за 
будь-яку ціну утвердитись у 
цьому, хай і жорстокому, проте 
чудовому світі…

З а г а л ь н о в і д о м о ,  щ о 
всесвітньовідома поетеса Ма-
рина ЦВЄТАЄВА присвятила 
нашій великій співвітчизниці 
Марії БАШКІРЦЕВІЙ свою пер-

шу поетичну збірку «Вечерний 
альбом», а один із найвідоміших 
літературознавців Франції Ан-
дре МОРУА заявив, що саме 
Марія БАШКІРЦЕВА започат-
кувала у французькій і світовій 
літературі жанр персоналізму. 
І це все – про ту, яка прожи-
ла лише неповні 26 років, але 
стала відомою на увесь світ 
художницею і літераторкою. 
Щодо останнього, то Марія 
БАШКІРЦЕВА бралася за на-
писання рицарських романів, 
складала вірші й навіть роз-
почала «Історію знаменитих 
жінок». Але світову славу при-
несло їй посмертне видання її 
щоденників, що буквально за 
лічені роки переклали на всі 
основні мови світу й на багатьох 
творців вони справили велике 
враження. 

Н а п р и к л а д ,  в і д о м и й 
російський поет Валерій БРЮ-
СОВ писав про них наступне: 
«Ніщо не воскрешає мене так, 
як щоденник БАШКІРЦЕВОЇ. 
Вона – це я сам із всіма своїми 
думками, переконаннями і 
мріями». Ще одна знаменитість 
того часу, поет Велемир 
ХЛЄБНІКОВ, звернувся до 
художників із такими словами: 
«Закликаю художників вести 
точні щоденники свого духу В 
цій царині в людства є лише що-
денник Марії БАШКІРЦЕВОЇ – і 
більше нічого».

У к р а ї н с ь к и й  п р о з а ї к  і 
дослідник літератури Михайло 
СЛАБОШПИЦЬКИЙ написав 
про цю художницю роман-есе. 
Він вийшов у 1986-му році у 
видавництві «Радянський пись-
менник». В ньому він показав 
велич духу цієї незламної жінки, 
котра протистояла своїм хворо-
бам (передусім, - сухотам) і під 
час тієї боротьби залишилася 
справжнім творцем з любов’ю 
до життя, до людей, попри всі 
свої болі й негаразди. Тож хоч 
трішечки зануримося в описане 
там її життя, з використанням 
її щоденника. Зокрема, про 
період за 2 роки до її смерті. 

Цитую: «Вона вже давно не-
дочувала. Тепер стала погано 
бачити Вже цілих два тижні не 
малювала і не читала. Втратити 
аж 2 тижні! Стільки можна було 
встигнути! А зір не поліпшується, 
хоча лікар втішає її: все мовляв, 
буде гаразд. Маріїні очі дуже 
стомилися, весь організм вис-

нажився, дасть трохи одпочинку 
очам – минеться та прикрість, і 
вона ще радітиме гостроті сво-
го погляду. Якби ж то!..».

Перечитуємо запис 11 бе-
резня того ж року (1882-й): 
«Мені здається, що ніхто не 
любить усього так, як люблю 
я: мистецтво, музику, живопис, 
книги, розваги… Я все люблю 
до обожнення… Я хотіла б усе 
бачити, все мати, все обійняти, 
злитися з усім і вмерти, якщо 
треба, через 2 роки або в 30…» 
(кінець цитати). І через 2 роки 
після цих слів її не стало…

До популяризації вже на-
званого «Щоденника» Марії 
Б А Ш К І Р Ц Е В О Ї  ш л я х о м 
дослідження її життя і творчості 
долучився й наш земляк та 
краєзнавець Валентин СА-
КУН. Він, колишній вчитель 
інтернату для глухих дітей, що 
на Полтавщині, написав книжку 
«Марія БАШКІРЦЕВА в полоні 
глухоти». Ця книга Валентина 
САКУНА розповідає про Марію 
БАШКІРЦЕВУ, передусім не як 
про літератора, а саме як про 
художницю, творця зі своєю 
неповторною манерою малю-
вання й сприймання навколиш-
нього життя.

 Про Марію БАШКІРЦЕВУ 
і її творчість писали також і 
українські письменники та пое-
ти, які відчували свою духовну 
близькість до неї. Це, напри-
клад, Євген МАЛАНЮК.. Він був 
серед захисників Української 
Народної республіки, а потім – з 
листопада 1920 року, - мешкав 
у Польщі, Чехії, а з повоєнного 
часу – у США. З присвятою 
«Марії БАШКІРЦЕВІЙ, вглядаю-
чись у минувшину», він написав 
1927 року великого вірша. 

В ті роки, коли жила й пи-
сала свої полотна Марія 
БАШКІРЦЕВА та вела свої 
щоденники французькою мо-
вою, до української мови  в 
середовищі вельможного пан-
ства (у тому числі – на її рідній 
Полтавщині) ставилися зверх-
ньо й називали її «мужицькою». 
Але, попри це, в її записах (коли 
вона на деякий час із Франції 
приїхала на батьківщину) мож-
на знайти, наприклад, ось такі 
слова. «До від’їзду за кордон 
я знала лише Україну. Зрідка 
заходили до нас мандрівні 
крамарі – росіяни і здавалися 
нам зовсім чужими, всі сміялися 
з їхнього одягу і мови». А потім 
відверто зізнається, що знає 
українську краще за місцевих 
дворян-однолітків, які розмов-
ляють на (як вона це пише) «ди-
кому» французько-російському 
суржику з «хохольським» 
діалектом. Вона також не тільки 
описує в «Щоденнику» буден-
не вбрання українки», а й сама 
одягається в таке вбрання і 
приїздить у ньому до Полтави, 
аби там сфотографуватися.

 Останні роки життя Марія 
БАШКІРЦЕВА важко хворіє і, 
на жаль, туберкульоз звів її в 
могилу у неповні 26 років. По-
мерла БАШКІРЦЕВА в Парижі 
31 жовтня 1884 року. Ховали 
Марію в білому одязі, труну в 
білому оксамиті серед білих 
квітів везли на білій колісниці 
шестеро білих коней. Дівчину 
з полтавського села поховали 
на паризькому цвинтарі Пассі, 
далеко від землі, що народила 
її й обдарувала непересічними 
талантами.

    Підготувала 
Олена МАКОВІЙ.

Світло душі на полотнах — Світло душі на полотнах — 
із глибин столітьіз глибин століть

Марія БАШКІРЦЕВА, яка із самого свого дитинства 
мріяла стати великою співачкою, стала справді великою, 
відомою на увесь світ художницею і мемуаристкою, автором 
всесвітньовідомого «Щоденника», але прожила дуже мало. 
Та світло її творчості із глибини дев’ятнадцятого століття  
досягає і нас, сьогодняшніх, які хочуть мислити і творити з 
думкою в серці про Україну.


