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ЧИТАЙТЕ
в цьому числі:
zПро огляд матеріалів «Променя Просвіти»
за 2014-й рік;
zПро Норильське повстання і про одного
з його керівників Євгена ГРИЦЯКА з вуст
його онука Тараса РОМАНЮКА;
z Згадуючи нашого побратима,
просвітянина і правозахисника Славія
КАРПЕНКА;
z Про українку, що здолала найвищу
гірську вершину світу;
z Про негарне ставлення з боку держави
до наших вояків-добровольців.

Міфи панують,
поки
приховується
правда
У липні минулого року я перебував у гостях на запрошення свого давнього знайомого, доктора мінералогії
з Німеччини. Людей було чимало, товариство було
строкате: були тут і європейці, і австралійці, і навіть
одна росіянка – відомий науковець із Москви. Розмовляли на різні теми, в основному це були спогади
давніх друзів або легкі фахові дискусії. Задавав тон
та створював дружню невимушену атмосферу сам
доктор Райнхард.
Цей стан неочікувано порушила пані Сільвія із
Баварії, якій, мабуть, дуже хотілося поспілкуватися з
громадянином України. Мене здивувало те, що вона
зачепила найболючішу тему моїх співвітчизників –
українсько-російську війну – тоді як у цьому товаристві
політичні теми були негласним табу.
Монолог пані Сільвії зводився до типових
тверджень про те, що у світі «не розуміють» Путіна.
Путін, мовляв, захищає свою країну, бореться проти свавілля США, його треба підтримувати тощо
(я написав «типових тверджень», оскільки, за
моїми спостереженнями, більшість громадськості
у Німеччині налаштована відверто проросійськи. І
пояснюється це не лише чисто психологічно: ми,
мовляв, не довіряємо владі, оскільки вона йде у
фарватері штатівського «натиску на Схід». Коли я
переглядав деякі німецькі ліві видання, які внаслідок
росту опозиційних настроїв у країні стають все
популярнішими, то фіксував багато фактів відверто
тенденційного висвітлення подій в Україні. Крім
цього, у громадян Європи Україна на підсвідомому
рівні сприймається як джерело неспокою, дискомфорту).
Я намагався спростувати її твердження, але вона
такої реакції не очікувала, і мої слова, які я намагався
наповнити простою логікою, її не переконали.
Наступного дня я взяв слово на загал. У короткому виступі я оперував не цифрами чи відомими
аргументами, а навів конкретні приклади наслідків
війни. Зокрема, розповів, як у сусіда, який пішов на
фронт захищати від агресії Україну добровольцем
та зник безвісти, заростає бур’яном подвір’я та
бігає неприкаяна 6-річна дитина … І в цей момент
я мимохіть кинув погляд на Сільвію і побачив, як по
її щоках текли сльози! Цим я був дуже вражений і
прийшов до висновку, що шлях до розуму і серця
людини може пролягати не в останню чергу і через
емоції.
Костянтин ТИТІВ,
м. Кривий Ріг

НАТО розгляне
питання надання
додаткової
допомоги Україні,
- СТОЛТЕНБЕРГ
Керівництво НАТО приділяє особливу
увагу стабільності на східному фланзі
альянсу, зокрема, в Україні і Грузії. Про
це заявив генсек Північноатлантичного
альянсу Йенс Столтенберг.
«Поширення стабільності так само важливе у східних околицях альянсу. Тому ми
вивчимо можливість надання додаткової
допомоги Україні і Грузії», - сказав він
в Брюсселі, виступаючи напередодні
зустрічі міністрів оборони країн-членів
альянсу.
При цьому генсек НАТО висловив
стурбованість порушеннями перемир'я
на сході України. Він також підкреслив,
що стабільне оточення НАТО сприяє
безпеці самого альянсу.
Раніше заступник генсека НАТО Александер Вершбоу під час дискусійної
панелі щодо майбутнього НАТО у ході
Вроцлавського безпекового форуму
заявив, що під час варшавського саміту
НАТО буде представлено пакет допомоги
для України.
Саміт НАТО проходитиме 8-9 липня у
Варшаві.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Сайт газети «День»,
13 червня 2016 року

Вишкіл у інструкторів
НАТО проходять
кіровоградські
спецпризначенці
Майже півтора місяця інструктори
НАТО з Естонії ділитимуться досвідом
проведення воєнних операцій із ротою
бійців 3-го окремого полку спеціального
призначення, що дислокується в
Кіровограді. Заняття з картографії,
тактичної медицини, вогневої підготовки,
тактики ведення бою та орієнтування на
місцевості відбуватимуться англійською
мовою — це дасть змогу спецпризначенцям не лише покращити свою
вправність на полігоні, а й підтягнути
знання іноземної.
Естонські інструктори, які мають
досвід бойцових дій в Афганістані та
Іраку, задоволені рівнем підготовки
кіровоградських
військових
розвідників: попри застарілість оснащення та технічного забезпечення
полігона, українські бійці мають високу
мотивацію і швидко виконують накази. Навчання за стандартами НАТО для
спецпризначенців триватимуть до кінця
липня.
Інна ТІЛЬНОВА,
Кіровоград, газета «День»,
14 червня 2016 року

На Арт-майдані в Кривому Розі, як і позаминулого року, на
початку червня знову проходила інформаційно-просвітницька
акція в рамках кампанії «Євроавтобус: «Об’єднаймо Україну».
Як і тоді, це була група молодих людей у складі з десяти
чоловік. Цього разу в ролі координатора виступила Ольга
СУШИЦЬКА, яка розповіла, що це дійство проводиться представництвом Європейського Союзу по всій Україні. На 2016й заплановано поїздку із організацією акцій у Запоріжжі, в
Кривому Розі, в Луцьку та в Хмельницькому.

ЄВРОАВТОБУС
«Об’єднаймо Україну»
знову приїздив
до Кривого Рогу
У Кривому Розі
ЄВРОАВТОБУС
зустріли небагато криворіжців, в
основному – молодь
зі шкіл та ліцеїв. Але
тим, що прийшли
було цікаво. Вони
й у вікторині про
Євросоюз взяли
участь, і з охотою
розглядали світлини
із архітектурними
спорудами в країнах
Європи та України, а
також залюбки розмальовували скляночки і взяли із собою на пам’ять.
Координатор акції
Ольга СУШИЦЬКА поінформувала про те, що в проведенні акції
задіяні активісти громадської організації «Інтерньюз Україна», яка
співпрацює із представництвом Євросоюзу.
Діяв у рамках цієї акції також і інформаційний куточок, де була
представлена довідкова література про Євросоюз, а також –
література європейських класиків. Діяла і зона складання пазлів
для малечі, де можна складати карту Європи.
І молодь, і діти залюбки фотографувалися як на тлі самого автобусу, так і в різних куточках, де було багато цікавої інформації.
Олена МАКОВІЙ
НА СВІТЛИНАХ (згори вниз) – Автобус, яким приїхала команда;
про діяльність учасників кампанії розповідає її координатор Ольга СУШИЦЬКА; один із
моментів
акції на Артмайдані в
Кривому
Розі.
Ф о т о
С е р г і я
ЗІНЧЕНКА,
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Про Норильське повстання, про необхідність
створити в Кривому Розі музей жертв
тоталітарного режиму і про те, що слід
почати нарешті боротися з корупцією
Так вийшло, що в нашому місті перебував молодий історик Тарас РОМАНЮК, онук Євгена ГРИЦЯКА,
легендарної людини, яка разом зі своїми побратимами підняла повстання в 1953-му році проти
тоталітарного Радянського Союзу в Норильських
таборах. Приблизно в той же час, протягом травнячервня цього року, на території Кривого Рогу проходили зйомки нового фільму за романом відомого
українського письменника Андрія КОКОТЮХИ «Червоний», у якому йде розповідь про те повстання. А
тому, зустрівшись із Тарасом РОМАНЮКОМ, я й попросила його дати відповіді на кілька важливих для
нас запитань. Однак для того, аби краще зрозуміти
роль Євгена ГРИЦЯКА в тому повстанні і про те, чого
повстанці хотіли домогтися, вирішила, що спочатку
необхідно подати коротку довідку (у скороченому вигляді) про цю легендарну особистість авторства Ірини РАПП із 1-го тому книги «Міжнародний
біографічний словник дисидентів».

ДОВІДКА:
«…Перед початком Другої світової війни ГРИЦЯК закінчив
Спецівську неповну середню школу, а в період німецької
окупації був студентом середньої торгівельної школи. Саме
тоді, юнаком 16-17 років, ГРИЦЯК став членом Молодіжної
сітки ОУН (Організація Українських Націоналістів), яка готувала молодь для боротьби з німецькими окупантами. Тому,
не почуваючи за собою ніякої вини, ГРИЦЯК не тікав з рідного
краю перед наступом Червоної армії. 1944 мобілізований,
був солдатом 4-го Українського фронту, у боях поранений,
має бойові нагороди. 1949 року радянська розвідка розкрила
минуле ГРИЦЯКА, він був заарештований і 12.12.1949 засуджений до смертної кари, яку замінили на 25-літнє позбавлення волі. Карався в Джезказгані, Норильську, Владимирській
в’язниці, на Тайшетській трасі, в Іркутській в’язниці, Інті та
Мордовії.
У таборах ГРИЦЯК постійно й активно протистояв
сваволі табірної та в’язничної адміністрації, за що має 42
дисциплінарні покарання і за три з них – по 1 року закритої
тюрми. Либонь, найдраматичнішим було перебування ГРИЦЯКА в Норильських таборах… ГРИЦЯК потрапив у заполярний Горлаг Норильська. Там руками в’язнів тоді будували
мідеплавильний завод, вони працювали в копальні, а також
будували місто. Горлаг складався з декількох (щонайменше
з шістьох) відділень, у кожному утримувалось по декілька
тисяч осіб. У 4-му відділенні, куди спрямували ГРИЦЯКА,
було п’ять тисяч осіб. Коли в березні 1953 помер СТАЛІН, усі
сподівалися на пом’якшення умов у таборах, однак у перші
місяці адміністрація повелася ще жорстокіше (розпочалися
розстріли непокірних і підозрюваних) , що й призвело до повстання у всіх зонах Горлагу в травні 1953. ГРИЦЯК очолив
опір у своїй 4-й зоні. 25.05.1953 в’язні припинили роботу на
будмайданчиках, відмовилися повертатися в житлову зону.
Три дні на будмайданчик не завозили їжу. Через три дні
в’язні повернулися в житлову зону, де на знак солідарності з
ними голодували ті, що залишилися в зоні. На роботу в’язні
виходити відмовилися.
Спроби взяти в’язнів в одній із зон з допомогою солдатів
з кийками і навіть офіцерів, які стріляли перед себе, не
увінчалися успіхом – щільний натовп в’язнів чинив опір, вступив у кулачний бій. Керівництво табору зміцнило охорону.
Але до якихось рішучих дій не вдалося. В’язні вимагали
приїзду комісії із Москви й виконання їхніх вимог: припинити
розстріли: скоротити робочий день до 8 годин, гарантувати
вихідні дні; дозволити листуватися з близькими, вивезти
із Заполяр'я всіх інвалідів; поліпшити харчування; зняти з
бараків замки й грати, а з людей – номерні знаки; припинити
катування на допитах і практику закритих судів; скасувати
постанови ОСО (особливої ради) як неконституційного органу; організувати перегляд особових справ усіх політв’язнів.
Ці вимоги 6 червня пред’явив ГРИЦЯК членам комісії, що
приїхала з Москви. 09.06.1953 в’язням оголосили, що уряд
задовольнив частину вимог; зокрема, в’язням дозволено
відсилати 2 листи на місяць, а також мати побачення з родичами; установлюється 8-годинний робочий день і гарантуються вихідні дні; з бараків знімаються замки, а з в’язнів
– номерні знаки та інше.
Однак після цього не все обіцяне було виконане; зокрема, вивезення на материк усіх інвалідів і повна зміна керівництва
Горлагу. Крім того, розпочались провокації. Страйк довелося
продовжити. Тільки в серпні 1953, після масового розстрілу
в’язнів 3-ї зони, опір був придушений. Після цього ГРИЦЯКА спровадили спочатку у в’язницю Норильська, а потім до
Владимирської тюрми. 1956 ГРИЦЯК був звільнений за постановою Комісії Президії Верховної Ради СРСР…»

А тепер надійшла черга інтерв’ю…
- Пане Тарасе, коли Ви вперше дізналися про
Норильське повстання і що Вам розповідав дідусь
про ті часи?
- Про Норильське повстання я знав ще з самого
дитинства, так як дідусь ніколи не приховував цю
інформацію І як тільки я зміг аналізувати її, щоб
зрозуміти суть того повстання, я зацікавився цим
і відповідно для себе прийняв рішення, що буду
його в подальшому досліджувати. – Для того, щоб
воно було більш поширене і щоб про нього говорили не тільки в Україні, але й взагалі у всьому світі.
- Як поводили себе повстанці?
- Вони поводили себе так, як поводять себе
люди в неволі. Звичайно ж, ті умови, які створювала для них адміністрація табору під час їхнього
там перебування, були дуже незадовільними. Їм
забороняли часто листуватися з рідними, в’язні
не отримували заробітну плату. Відповідно, в’язні
до якогось моменту це терпіли. Але вирішальним
моментом в кінці цього терпіння
стала смерть СТАЛІНА. Після цього
й відбулося славнозвісне Норильське повстання.
- Як ставилися до політв’язнів
кримінальні елементи та
наглядачі?
- Звичайно ж, адміністрація табору мусила мати вплив не тільки
адміністративний. Вона мала вплив
на кримінальних в’язнів, яких і залучали до репресій, спрямованих
проти політичних в’язнів. Тому їм
видавали навіть ножі. Причому мова
не йде про якісь там саморобні ножі.
Відомим фактом є, наприклад, той,
що такі кримінальні в’язні з числа
прислужників адміністрації могли
мати з собою фінські ножі і навіть
наручники. А відповідно й поводили себе зухвало, били політичних
в’язнів і знущалися з них.
- Чи зустрічалися Ви з іншими учасниками Норильського повстання.?
- Так. Я мав декілька зустрічей, коли відвідував
різні конференції разом зі своїм дідусем. Це, наприклад, було відзначення 60-ї річниці Норильського повстання в Києво-Могилянській академії.
А ще – різні конференції в Івано-Франківську.
Коли навчався в Чернівецькому національному
університеті на історичному факультеті, я
спілкувався з одним із учасників повстання, який
проживав у Чернівецькій області (це КОРОЛЬ)?. А
також мені відомий Степан СЕМЕНЮК як один із
учасників цього повстання.
- А яке коло Ваших наукових інтересів як
історика?
- Як я вже говорив, у першу чергу я поставив
собі за мету проводити дослідження саме Норильського повстання, тому і займаюся цим. Під
час навчання в університеті я дещо розширив
своє дослідження. Тема моєї дипломної роботи
була такою: «Повстання в таборах ГУЛАГу в кінці
40-х років і початку п’ятдесятих років двадцятого століття». Хоча я наполягав на тому, щоб моє
дослідження обмежувалося суто Норильським по-

встанням. Проте мої керівники на цю пропозицію
відреагували скептично, сказавши, що я не зможу
знайти стільки матеріалу на це одне повстання для
дипломної роботи. Але матеріалу у мене вистачало. Тому своєю дипломною я до кінця все-таки
не задоволений і працюю над удосконаленням у
розробці цієї теми та над популяризацією серед
молоді, в основному, цього питання. Бо це справді
на той час було національним піднесенням, коли
політв’язні були фактично в неволі, але вони продемонстрували навіть у тих умовах таку незламну
висоту духу, що потрібна сьогодні в Україні.
- А чи читали Ви книжку Андрія КОКОТЮХИ
«Червоний» про Норильське повстання?
- Так, читав. І читав її не тільки я, але й дідусь,
Євген ГРИЦЯК. Ця книжка нам подобається, бо
вона дуже чітко і точно передає ті взаємини між
повстанцями та з їхніми супротивниками. Що
ж стосується самого повстання, то там є деякі
неточності. І зрозуміло, що цього автор ніяк не
зміг би уникнути,бо це ж художній твір. Там є деякі
невідповідності, але вони такі незначні, що говорити про них тут не варто.
- Як відомо, в Кривому Розі відбуваються
зйомки нового фільму за цим романом Андрія
КОКОТЮХИ То чи можливо, на Ваш погляд,
перетворити те місце, де відбуваються зйомки, на музей жертв тоталітарного режиму?
- Я думаю, що це не тільки можливо, а й необхідно
зробити. Це через те, що (наскільки мені відомо)
такого музею в Україні до цих пір немає. Тому його
створення принесло б користь, у першу чергу,
нашій молоді. – Щоб знали й розуміли, в яких
умовах перебували ті політв’язні, щоб виразніше
відчути їхні переживання. Крім того, там слід було
б також проводити різні заходи, які б доносили
правду про ті часи, про ту репресивну систему
радянської влади.
- На які зміни в державі Ви очікуєте як громадянин України?
- Звичайно, кожен громадянин чекає на якісь
позитивні зміни. Так само – і я. Чогось поганого
не хочеться, попри те, що ситуація, яка склалася
у нас зараз, не є позитивною, а є гнітючою. Проте сподіватися на краще і вірити в краще справді
потрібно. Бо все погане змінюється на краще. Це
довели ті політв’язні, які, незважаючи на обставини, боролися за правду і в кінцевому результаті
досягли своєї мети.
- Поступово наближається День незалежності

України, її двадцятип’ятиріччя. Тож із якими
здобутками, прорахунками ми підходимо до
цього ювілею незалежної Української держави?
- На мій погляд, найбільшою проблемою в Україні
є тотальна корупція. Про це вже багато-багато
говорилося й говориться в різних ток-шоу й телепередачах, але про неї не можна не говорити. Бо
корупція якраз і є тією причиною, що лежить в
основі всіх наших негараздів. Тому подолання цієї
тотальної корупції і повинно відбутися, щоб наша
держава стала такою, як держави європейські.
- То що ж потрібно зробити, аби такі зміни
відбулися?
- Я вважаю, що в першу чергу треба у всіх органах влади поміняти старі кадри. Тому що ніяких
прогресивних змін не буде зі старими кадрами,
які вже відчули той смак корупції. Тож потрібно
насамперед провести кадрові зміни.
Олена МАКОВІЙ.
НА СВІТЛИНАХ: (вгорі) Євген ГРИЦЯК; (внизу)
фрагмент пам'ятника в'язням Норильська під
горою ШМІДТА (фотографії Миколи ХРІЄНКА)
— Центр досліджень визвольного руху.
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Коли людей спіткає якесь лихо, вони звертаються до Бога за правдою і поміччю, А українціще й до ШЕВЧЕНКА, бо за висловом Пантелеймона КУЛІША, це національний пророк,
сутність творчості якого чи не найточніше визначив Іван ФРАНКО: «Він був сином мужика- і
став володарем у царстві духа. Він був кріпаком- і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком- і вказав на нові, світлі й вільні шляхи професорам і книжним ученим.
Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив
більше, ніж десять переможних армій».

Громозвукою луною прокотилися по Україні, та й по
всій Європі, ШЕВЧЕНКОВІ слова з поеми «Кавказ»,
прочитані напередодні загибелі за нашу українську
свободу на євромайдані вірменським хлопцем Сергієм
НІГОЯНОМ:
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті,
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете:

АПОСТОЛ ПРАВДИ І ВОЛІ
Як на мене, то у часи денаціоналізації, коли було
слабким національне самоусвідомлення, лише народна пісня та ШЕВЧЕНКІВ «Кобзар» утримали нас
як націю. Ми вистояли як українці. Не лише українці,
а й європейці, особливо слов’яни, прониклися духом
вольності, бо ж тільки воля може породити вільну
людину, неволя ж завжди породжує раба. Славні
українські державні діячі минулого мали на увазі
саме цю народну аксіому. Так, приміром, побратим
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО полковник Іван БОГУН у переддень
Переяславської ради сказав гетьманові: «Богдане,
наша жона – воля, погвалтована московитами, вона
вродить раба», - і «зламав до коліна свою лицарську
шаблюку»./ «Літературна Україна», 1999/
Ідея волі пронизує всю ШЕВЧЕНКОВУ творчість.
Це, по суті, звернення до народу боротися і оберігати
найсвятіше для людини – свободу та її духовність. Показовою у цьому сенсі є його поєзія «Я не нездужаю
нівроку»:
...Добра не жди,
Не жди сподіваної волі –
Вона заснула: цар Микола
Її приспав, А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить;
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство будет колихать,
Палати, храми муровать,
Любить царя свого п’яного
Та візантійство прославлять.
Та й більше, бачиться, нічого.
Таке розуміння ШЕВЧЕНКОМ волі сприймалося і подобалося народові й надихало його на відстоювання
своїх прав, на боротьбу з поміщиками, колонізаторами,
загарбниками. За це його жорстоко переслідувала
царська влада, обмежувала і цензурувала поетову
творчість.
Російська імператриця Катерина II 1775 року
зруйнувала Запорозьку Січ і роздала її землі німецьким
бауерам. Відтак істинну народність поета підкреслює
й те, що він категорично засуджує і свій власний народ

за мовчазну покору колонізаторам, а особливо - за те,
що не чинить їм належного спротиву:
Може чванитесь, що братство
Віру заступило?
Що Синопом, Трапезондом
Галушки варило?
Правда!.. правда, наїдались.
А вам тепер вадить.
І на Січі мудрий німець
Картопельку садить.
А ви її купуєте,
Їсте на здоров’я
Та славите Запорожжя.
А чиєю кров’ю
Ота земля напоєна,
Що картоплю родить,Вам байдуже: аби добра
Була для городу!
А чванитесь, що ми Польщу
Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала
Та й нас роздавила.
Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам передали
Свої кайдани, свою славу!
Мотив ненависті до ворогів Вітчизни зливається у
ШЕВЧЕНКА з полум’яним патріотизмом, самовідданою
сміливостю і жертовною хоробрістю українських
героїв, що імпонує нам і тепер. Люди стомлені працею і
безробіттям, надіями і розчаруваннями, відчайдушними
сплесками активності і байдужістю зневіри, бо
Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить,
Разбойники, людоїди
Правду побороли,
Осміяли твою славу
І силу, і волю.
Отож єдиний шлях до свободи – свідома самовіддана
боротьба. Час розплати настав:
...Благослови
На месть і на муки,
Благослови мої, Боже,
Нетвердії руки!

Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Закликають нас до слов’янської єдності? Це добре – єднаймося! А ось у пердмісті Одеси вздовж
залізничної колії, де щодня проїздять десятки пасажирських поїздів, на бетонній огорожі аршинними
літерами хтось убогий написав: «Славяне, думайте о бдущем, нет такой нації – украинцы». Читаємо,
думаємо... З подібного ж приводу чеський будитель
Карел ГАВЛІШЕК-БОРОВСЬКИЙ писав: «Я насамперед
чех, а потім слов’янин». От і ми твердо скажемо: я спочатку українець, а потім – слов’янин... Ще й досі на парканах та стінах будинків південного півострова «Красуються» написи: «Хохлы, вон из Крыма! – это исконно
русская земля». Так і хочеться до цього блюзнірського
витвору додати: загарбана й залита кров’ю корінного
татарського населення. А вкорінені там представники
імперської влади ніколи не помічали підривних діянь
колєсніченків-ківалових або і всієї верхівки автономії
з її зверненням до Росії «по допомогу». Тому і став
реалізовуватися зміст плакату «Где мы, там и Россия
». Воістину:
Доборолась Україна
До самого краю:
Гірше ляха свої діти
ЇЇ розпинають.
Виходець з родини кріпака, пророк закликав свій
народ «кайдани порвати», боронити невтомно волю, як
і предки наші боронили її, усвідомити себе українцями
– господарями своєї землі, своєї долі, своєї держави. І народ прозріває! Своїм генієм поет осягнув усе
складне, суперечливе українське життя, всю трагічну
та славну водночас історію України і звертається до
співвітчизників крізь товщу століть:
Свою Україну любіть.
Любіть її... Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
Славій КАРПЕНКО…

Влада не зацікавлена
у добровольцях на передовій – Касьянов
Добровольчий рух в лавах української армії
фактично знищено, не
без зацікавленості влади, констатує волонтер і
військовий експерт Юрій
Касьянов. За його словами,
добровольці не знайшли на
рівні держави ні політичної, ні
моральної, ані матеріальної
підтримки, хоча саме вони, не
в останню чергу, зупинили ворога і не дали агресії розповзтися по всій країні. Про роль
та становище добровольців
у зоні бойових дій на Донбасі
експерт розповів в інтерв’ю
Радіо Свобода.
– Чи можна стверджувати,
що окремі добровольчі формування на Донбасі діють
осторонь від ЗСУ – наодинці
у бойових діях та у визнанні
їх учасниками?
– Добровольчі підрозділи
були на війні з перших днів, і
саме добровольці стали тією
цементуючою силою, в першу
чергу – політичною, моральною, психологічною, яка дозволила зупини розповзання
агресії по всій країні. Вони не
лише зупинили ворога, але і
показали йому, що українці
вміють воювати і битися. Інша
справа, що наш президент (і
про це знають всі, хто стикав-

ся з цією проблемою) терпіти
не може добровольців. Він
боїться їх як людей Майдану,
які можуть прийти і забрати у
нього владу. Це давня історія,
і я, зокрема, був свідком цих
страхів та фобій ще з того часу,
коли він приїжджав як кандидат у президенти під Ізюм
поблизу Слов’янська зі своєю
поїздкою передвиборчою, і
вже тоді він на добровольців
дивився дуже скоса.
– Є підстави говорити про створення умов
задля недовіри заявам
добровольців, того ж «Правого сектору», про ситуацію,
втрати на передовій?
– Правий, не «Правий сектор» – добровольці завжди
були і є на передовій. Інша
справа, що державні структури їх не визнають, особливо
вища ланка.
– Чи є загроза зникнення добровольчого руху в
обороні країни взагалі?
– Його вже знищили, давно.
Всі добровольчі батальйони,
формування яких були і в ЗСУ,
і в Національній гвардії, і самі
по собі, як «Правий сектор»,
«ОУН», – фактично перестали існувати передусім тому,
що політика направлена на
демілітаризацію суспільства.

Це призвело до того, що
люди розчарувалися і вже не
йдуть добровольцями. Тоді
вони пішли добровольцями,
бо військкомати не брали
людей офіційно у 2014 році,
тому багато пішло воювати у
«Правий сектор», в «ОУН» та
якійсь інші формування, щоб
просто реалізувати своє право захищати країну. Чимало
людей пішли добровольцями
в Національну гвардію, і там
досі є добровольчі формування, такі як «Азов», «Донбас»,
батальйон імені Кульчицького. Зараз сформована бригада, яка на 90% складається з
добровольців. В ЗСУ це практично вижито – там було достатньо багато добровольчих
батальйонів територіальної
оборони, які зараз зберегли
лише назви, добровольців там
майже немає.
– Керівництво ДУК «Правий сектор» каже, що командири добровольців
все одно координують свої
дії з підрозділами ЗСУ на
передовій. Якщо Генштаб
наполягає на контролі всіх
добровольців, то чому «Правий сектор» там, і які його
функції?
– Давайте не будемо
перебільшувати роль До-

бровольчого українського
корпусу на війні. Тому що
насправді це не корпус, не
батальйон, а дуже невелика кількість людей, на жаль,
яка не відіграє великої ролі.
Це, звісно, відчайдушно
сміливі хлопці, стовідсоткові
патріоти, які бувають у дуже
складних ситуаціях і буквально своїми тілами закривають
дірки у нашій обороні. Це
факт. Але насправді добровольчий рух фактично знищений через те, що ніяк не
підтримується державою: ні
політично, ні морально, ні
фізично, ні матеріально, то
цих добровольців на війні залишилося дуже мало. І про
якусь велику їхню роль говорити не доводиться. Тому
командири вищої ланки і дивляться на них крізь пальці,
хоча командири на місцях, на
позиціях, завжди раді, коли
поряд є добровольці, тому
що на них можна в складний момент покластися, як
це було на шахті «Бутівка».
Я не раз був свідком того,
як добровольці, це одна-дві
людини, завдяки високій
мотивації і хорошій підготовці
зок рема, м ал ими сил ам и
вирішували дуже складні завдання.

– Чи можна зараз говорити про те, що добровольців
на передовій «використали», а потім не помічають,
зокрема коли йдеться про
статус, пільги тощо?
– Їх вже зараз держава не
помічає. Адже добровольцю,
як і волонтеру, дуже складно,
якщо він потрапив під обстріл,
отримати медичну допомогу і
оформити поранення як бойове, чи, не дай Боже, оформити загибель, аби якось
допомогти сім’ї. Це неможливо. Але я дуже сподіваюся,
що ця війна закінчиться нашою перемогою. Якщо так,
то це означатиме, що на
чолі цієї армії, цієї перемоги будуть стояти інші люди,
патріотично налаштовані,
які будуть помічати і спиратися на добровольчий рух і
розвиватимуть його. Так має
бути, і, безумовно тоді будуть пам’ятати добровольців.
Якщо ми програємо війну,
ми всі потрапимо у велику біду: і добровольці, і не
добровольці. Ми повинні про
це знати і пам’ятати.
Ірина ГНАТИШИН,
сайт радіо «Свобода»,
14 червня 2016 року
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

ЗБІГАЛИ останні місяці й
тижні влади ЯНУКОВИЧА,
Євромайдан у Києві переріс у
Революцію гідності, а тим часом
місцева влада в Кривому Розі
у своїх ЗМІ майже два місяці
поспіль вперто «не помічала»
Майдану, який тут постійно збирався і діяв. А газета «Промінь
Просвіти» розповідала про все
це: про те, що відбувалося в
місті, в області, в Києві та в
інших місцях України. Наприклад, уже число перше
відкривалося матеріалом «Так
вирішив Форум євромайданів
у Харкові» та інтерв’ю голови
профкому НПГУ підприємства
«Євраз Суха Балка» Олександра БОНДАРЯ «Майдан
обов’язково дасть прискорення у розвитку суспільства

порушує право студентів на навчання та їхню особисту громадянську позицію…Вони ніколи
не притягалися до кримінальної
відповідальності і не порушували правил поведінки. Для чого
їм такі профілактичні бесіди з
налаштуванням на аполітичне
ставлення до всього, що
відбувається в суспільстві?».
А про події в місті та в області,
насичені тривогою, свідчили
навіть заголовки. Скажімо,
число 2-ге відкривалося
матеріалом «Полковник Петро
ЛИСЕНКО: «Сьогодні могло статися кровопролиття». Там же,
на першій сторінці, був передрукований матеріал власкора
газети «День» Вадима РИЖКОВА «Дніпропетровську ОДА захищали «тітушки». У числі ж 3-му

невиразною назвою: «Рішення
скасоване». І пояснення цьому
просте: не вжити прокуратурі
заходів проти беззаконня влади
ризиковано, можна потрапити
під відповідальність, а показати справжнє обличчя влади не
хочеться, бо прокуратурі якось
незвично відчувати себе незалежною».
До справді ж незалежних (та ще й із проукранською позицією) місцева влада
підходить з позиції руїнотворців
або рейдерів. Якраз це і
стосується газети «Промінь
Просвіти» та його видавця. Це,
наприклад, витікає як висновок
з матеріалу заступника голови
нашої просвітянської організації
Володимира НАЛУЖНОГО
«Ювілей ганебного занапа-

«Промінь Просвіти». До десятиріччя

Рік 2014-й...
РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ, ВІЙНА,
ЮВІЛЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
І ХИТРА МОРДА РУЇНОТВОРЦЯ
України», в якому той зазначав»: «Я не хочу нікого образити, але, скажімо, менталітет
криворіжця відрізняється навіть
від менталітета киянина. У нас
тут регіон робітничий, люди тут
простіші набагато. Але ж разом із тим при цьому потрібно
розуміти, що чим простіша
людина, тим зручніше нею
маніпулювати. Тому багато людей піддається маніпулюванню.
Бо не розуміють вони ролі
Майдану, часто кажуть, що там
«зібралися непонятно хто і непонятно, для чого вони це роблять». А постійний дописувач
до нашої газети громадський
активіст Леонід БАГАШВІЛІ,
який побував у Львові, а після
того – у Трускавці, у Дрогобичі,
у Стрию, у Моршині та в
Ужгороді, в тому ж таки першому числі газети (в публікації
«Ти рослина чи патріот?») після
цієї своєї поїздки підсумовував:
«Скрізь працюють штаби, збираються кошти, записуються волонтери для поїздки до
Києва. У Трускавці штаб розташований у приміщенні міської
ради, що теж не вкладається
в мої стереотипи: я регулярно
відвідую нашу міську та районну
ради (а Саксаганський район
рази в чотири, якщо не більше,
перевищує Трускавець), але
нічого, крім застарілого духу
брехні та бюрократичного хамства, там не зустрічав».
Ставлення місцевої хитрющої
влади до Революції гідності та
до подій на місцевому Майдані
чітко вимальовувалося в її діях,
зафіксованих у матеріалах на
сторінках газети. Так, у числі
3-му було опубліковане звернення батьків групи студентів
із Криворізького педагогічного
інституту до Криворізького
міського правозахисного товариства під заголовком:
«Кримінальна міліція як доповнення до академічних свобод».
Там зазначалося, що 6 лютого
2014 року групу студентів було
викликано на бесіду до проректора, яка проходила понад
годину в конференц-залі за
присутності двох працівників
кримінальної міліції з Кривого
Рогу, а «її суть зводилася до
того, що «такі активні, кращі
студенти повинні навчатися, а
політика – то справа політиків;
щоб їх ніхто не завербував, бо
активна позиція може стати
мішенню для провокаторів». Тож
автори звернення наголошували: «Ми, батьки, глибоко обурені
такими діями правоохоронних
органів, та ще й в стінах навчального закладу. Вважаємо,
що таке свавілля безпідставно

Сергій ЗІНЧЕНКО в матеріалі:
«Юрій ВІЛКУЛ: «Надзвичайний
стан не ввели» інформував:
«Сесія Криворізької міської
ради, яка проходила 29-го
і 31-го січня, вразила мене…
обстановкою, тими умовами,
які там панували й нагадували
введення надзвичайного стану. Бо 31-го січня я нарахував
у приміщенні міськради більше
220-ти силовиків (так званих
правоохоронців) лише у формі
(і у вестибюлі, і в роздягальні,
і на поверхах у коридорах…).
А 29-го їх, здається, було тут
понад три сотні. Більше того,
мене, редактора газети, з
бейджиком на грудях, де про
це повідомлялося, намагалися не пропустити до вестибюлю, а потім – і у роздягальню:
силовики у формі і невідомі в
цивільному одязі».
Істинний образ так званого
обличчя місцевої влади проглядався і в інших публікаціях.
Наприклад, - у дописі Миколи КОРОБКА на 1-й сторінці
числа 7-го «Що приховувалося за публікацією прес-служби
прокуратури міста Кривого
Рогу». В ньому йшла мова про
те, що виконком Криворізької
міської ради у повному складі
під проводом міського голови
Ю.Г.ВІЛКУЛА проголосував за
рішення від 19.02. 2014 року
№ 68 «Про підтримку звернення Президії Дніпропетровської
обласної ради до української
та європейської спільнот». В
ньому далі було зазначено:
«Про характер порушень виконавчим комітетом Криворізької
міської ради законодавства,
сформульованих прокуратурою м. Кривого Рогу, стало відомо за результатами
інформаційних запитів Валентини КРИВДИ, журналістки
газети «Промінь Просвіти».
І далі: «…з тексту звернення
Президії Дніпропетровської
обласної ради вбачається, що
в ньому містяться заклики про
відповідальність лідерів ряду
політичних партій, робиться
висновок про протизаконність
їх дій. Таким чином, рішення виконавчого комітету Криворізької
міської ради від 19.02 2014 року
№68 «Про підтримку звернення Президії Дніпропетровської
обласної ради до української
та європейської спільнот» суперечить вищезазначеним
вимогам Конституції України,
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні». І
Микола КОРОБКО підсумовує:
«Ось які подробиці подій приховувалися за публікацією пресслужби прокуратури міста під

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

щення Криворізької «Просвіти»,
опублікованого в числі 3-му. В
ньому автор підсумовує: «На
момент радісного для п. МОВЧАНА захоплення п. КРАМАРЕНКОМ повноважень провідника
міської «Просвіти» громадське об’єднання нараховувало в
своїх лавах 69 активних членів
(майже всі вони стали членами організації у період 19891995 років), працював офіс,
коштом організації видавався
часопис обласного поширення «Промінь Просвіти», уже
діяв сайт і підтримувався регулярний телефонний зв'язок
з громадськістю, силами
просвітян велася лекційна робота у навчальних закладах і
бібліотеках… Де це все тепер?
Або – в якому стані?.. «Король»
разом зі своє свитою так і залишився голим: сьогодні , як і
за станом повідомлення «Домашней газеты» від 14 січня
2009 року, вони «возлагают
большие надежды» на то, что
вскоре городская «Просвіта»
станет более массовой, действенной – заработает с новой
силой». А в числі 4-му Микола
КОРОБКО своєю публікацією
«Як Павло МОВЧАН натрапив
на «золоту жилу» українського
патріотизму…» продемонстрував їхню ницість: «Це видовище, напевно, ввійде в історію
«Просвіти» як найганебніша
сторінка її існування…
організатори згаданорго потворного шоу зробили спробу переконати співвітчизників,
що у Кривому Розі, за оцінкою
м о в ч а н і в с ь к о г о с і н к л і т у,
справжніми і, можливо, єдиними
пропагандистами української
мови є високопоставлені
представники Партії регіонів
та українського реєстрового
козацтва». Та найганебніше –
те, що все це відбувалося під
час війни Росії проти України,
про яку в газеті були публікації.
У тому числі – про трагедію в
Іловайську, а також – про те,
як просвітяни Кривого Рогу й
Дніпропетровщини допомагали
фронту (матеріали в числі 19му під рубрикою «Просвітяни
Січеславщини працюють на перемогу»: «Павлоград – у перших
лавах спротиву» та «Щоб міцнів
панцир нашої оборони»).
А ще це був рік 200-річчя від
дня народження великого поета, художника і мислителя землі
української Тараса ШЕВЧЕНКА.
Ювілею було присвячено спецвипуск газети (число 4-те), а
також, починаючи з того числа,
кожне було окреслене темою з
опертям на рядки з віршів Тараса ШЕВЧЕНКА.
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Ірина ГАЛАЙ першою серед
українок підкорила Еверест
20 травня о 4:00 за тибетським часом (23:00 19 травня за
київським. — ГПУ) 28-річна Ірина ГАЛАЙ із Мукачевого на Закарпатті
дісталася вершини гори Еверест. Стала першою українкою, яка
підкорила найвищу гору світу заввишки 8848 метрів. У сходженні
Ірина випередила співвітчизницю 35-річну Тетяну ЯЛОВЧАК із Донецька. Висоту Евересту подолали 410 жінок.
До підйому Ірина готувалася. Гладшала, бо при сходженні
втрачаєш вагу. Супроводжував її інструктор. Несла найнеобхідніше
та кисневий балон. Під час зупинки готувала закарпатську страву
бограч. Продукти везла з України.
— Гірська хвороба проявилася у вигляді відсутності апетиту,
— розповідає Ірина. — Навіть печива не могла запхати до рота.
Тільки солодкий чай пила.
На поїздку ГАЛАЙ витратила понад 65 тисяч доларів — 1,6
мільйона гривень Хоче підкорити сім найвищих вершин світу.
Альпінізмом захопилася три роки тому, коли піднялася на кавказький Казбек.
— Тоді посперечалася з колегою, що подолаю вершину. Була
новачком. Узяла з собою 40 кілограмів непотрібу. Піднялася на
одному подиху, — додає альпіністка.
Ірина займається боксом. Живе у столиці. Є аспіранткою
Національного авіаційного університету. Працює в нафтовій
компанії «Альянс Ойл Трейдинг». Співвласниця термального басейну «Косино» неподалік Берегового, що на Закарпатті. Ії батько
Олександр Галай — колишній депутат Мукачівської міськради.
19 градусів морозу сягає температура на вершині Евересту
влітку. У січні опускається до -60°C.
Михайло КІТ, «Газета по-українськи»,
24 травня 2016 року.

КРИВОРІЖЖЯ:
Календар на червень
Шановні наші читачі, цього року ми продовжуємо
публікувати інформацію вже з другого випуску: «Криворіжжя:
календар пам'ятних дат і подій на 2016 рік». Його упорядник - Ірина СТЕБЛИНА, старший науковий співробітник
Криворізького історико-краєзнавчого музею.
1 – 1926 р. – повідомлено, що Нікопольському музею передані
цінності, що мали історичне значення, конфісковані 1922 року в
церквах Криворізького повіту.
6 – 1926 р. – в окружній раді фізкультури зафіксовано перший сільський (с. Благодатне – сучасне с. Кіровка) осередок
фізкультури в складі 60 осіб.
6 – 1926 р. – на стадіоні ім. Першого травня відбулася гра в
«живі шахи».
6 – 1996 р. – відкрився міський виставковий зал.
8 – 1926 р. – повідомлено про організацію першого жіночого
фізкультурного гуртка при спілці нархарчу.
8 – 1926 р. – міськрада прийняла рішення про організацію в
місті служби швидкої допомоги.
8- 1996 р. – почав друкуватись новий журнал «48 паралель».
11 – 1931 р. – оголошено про організацію театру робітничої
молоді (ТРОМ). Прийом здійснювався на конкурсній основі серед
молоді віком 16-25 років; було встановлено броню (85%) для
робітників-ударників.
12 – 1961 р. – на селищі Змичка відкрилась нова бібліотека
№17 з читальним залом.
13 – 1946 р. – вийшло перше число газети «Залізничник Кривбасу» - орган Довгинцівського відділення райпрофспілки.
15 – 1926 р. – Криворізький телеграф почав приймати нічні
телеграми.
15 – 1931 р. – відбувся перший випуск у криворізькому
залізорудному інституті (25 осіб).
17 – 1956 р. – на руднику імені Комінтерну здано в експлуатацію
нову шахту «Зоря».
19 – 1966 р. – опубліковані рішення виконкому міськради «Про
невідкладні заходи по виявленню і боротьбі з колорадським жуком» і «Коротку інструкцію про заходи боротьби з колорадським
жуком» у зв'язку з виявленням цих комах у господарствах, розташованих на берегах Карачунівського водосховища і на території
Веселотернівської селищної ради.
22 – 1931 р. – в Кривому Розі народився Геннадій Удовенко,
державний діяч України, дипломат.
23 – 1931 р. – до Кривого Рогу приїхала велика комісія на чолі з
начальником будівництва Яковом Вєсніком для вирішення питань
спорудження металургійного заводу.
24 – 1961 р. – до Кривого Рогу надійшло 336 примірників першого випуску Української радянської енциклопедії.
25 – 1941 р. – домогосподарки з сімей працівників рудника
імені Кірова висловили бажання працювати замість чоловіків,
що пішли на фронт.
27 – 1931 р. – прийнято рішення про спорудження на деяких
центральних вулицях асфальтових тротуарів.
30 – 1926 р. – повідомлено, що в радпартшколі почали збирати
краєзнавчі матеріали і відкрито відділ мінералогії для майбутнього музею.
30 – 1961 р. – повідомлено, що в бібліотечці журналу «Перець»
вийшли «Криворізькі усмішки» - перша збірка гумору і сатири
криворізьких авторів (Г. Ломонос, П. Ногін, І. Івашкевич та інші).
Червень 1991 р. – засновано літературно-художній альманах
«Саксагань».
Червень 2001 р. – при альманасі «Саксагань» створене міське
літературне об’єднання.
Червень 1931 р. – почалось будівництво металургійного заводу
(«Криворіжсталь»).
Червень 1951 р. – створене криворізьке авіатехнічне училище
(згодом – коледж) цивільної авіації.
1871 р. – О.М.Поль своїм коштом розпочав геологорозвідувальні
роботи в басейні. На це за 10 років він в цілому витратив більше
20 тисяч рублів. В 1871-1872 р.р. роботи очолив німецький
гірничий інженер л. Штріппельман.
1886 р. – поблизу станції Шмаково знайдена сарматська
стела з 30-ма тампами-знаками власності та родів, яка наступного року була куплена одеським археологічним музеєм, де й
зберігається.
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