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За вас правда, за вас слава і воля святая!

(Закінчення на 3 стор.)

ЧИТАЙТЕ 

в цьому числі:

У Криворізькому правозахисному

 Про творчий  доробок  газети «Промінь Просвіти» 
за 2015-й рік;

Про можливі подальші ускладнення у взаєминах 
між Польщею та Україною на тлі минулого під час 
російсько-української війни;

 Про перемогу в суді  та про наших правоохоронців;
 Про Всеправославний собор, який вперше відбувся 

без участі представників Російської православної 
церкви

16 червня поточного року на запрошення керівництва 
Дніпродзержинського училища професійної підготовки 
пенітенціарного персоналу (м. Кам’янське) в роботі кіноклубу 
Міжнародного фестивалю кіно про права людини (DOCU DAYS 
UA) взяв участь представник організації М. Коробко. Усвоєму 
виступі перед слухацькою аудиторією він розповів про традицію 
та мету проведення щорічних фестивалів цього циклу, роль право-
захисних організацій у навчанні та інформуванні громадськості і 
держслужбовців про функціонування інституту прав людини.

21 червня у м. Києві був проведений медіа-тренінг ООН для 
представників засобів масової інформації (ЗМІ) на тему «Цілі Ста-
лого Розвитку для України», учасником якого став член редакційної 
колегії часопису «Промінь Просвіти» М. Коробко. Було проведене 
навчання з написання матеріалів для мас-медіа про Цілі стало-
го розвитку і надана можливість предметно поспілкуватися з 
провідними фахівцями різних галузей суспільного життя. Відкриття 
заходу започаткувала Ван Нгуєн, директор офісу Координатора 
системи ООН в Україні.Учасники тренінгу, чиї матеріали зі ста-
лого розвитку будуть опубліковані у червні-липні, зможуть по-
дати свої публікації на конкурс. Двадцятьох фіналістів відзначать 
преміями.

20 червня О. Маковій і С. Зінченко побували в Нікополі на 
художньо-культурологічному фестивалі  «Серце Великої Скіфії» 
і поспілкувалися  з його  організаторами та подають матеріал за 
результатами цієї зустрічі в газеті, аби ознайомити із цим неор-
динарним заходом наших читачів.

Росія зомбує дітей із Луганщини Росія зомбує дітей із Луганщини 
у своїх табораху своїх таборах

20 школярів з підконтрольного терористичній організації “ЛНР” 
Луганська пройшли підготовку в оборонно-спортивному таборі 
Міністерства оборони РФ “Гвардієць”. Про це пишуть “Новости 
Донбасса”. Табір знаходиться в російському місті Нижній Нов-
город. В опублікованому сепаратистським ресурсом News-Front 
відео луганські підлітки розповіли, що в таборі вони вчилися 
стріляти зі зброї. “Ми навчилися багато чому. Збирати-розбирати 
автомат Калашникова. Стріляти з пістолета Моргуліна. Також 
стрільба була з бойового автомата Калашникова на польовому 
виході”, - розповів школяр. Інший школяр додав, що стрільба ве-
лася бойовими патронами. Від імені міністра оборони РФ підлітків 
нагородили грамотами та годинниками. 

                                                      expres.ua,     27 червня 2016 року
Читайте більше тут: httpnews/2016/06/27/191487-rosiya-

zombuye-ditey-luganshchyny-svoyih-taborah          

«Серце  Великої «Серце  Великої 

Скіфії» хоче Скіфії» хоче 

об’єднати українцівоб’єднати українців

ЛІРИЧНИЙ ВІДСТУП
ПРО СКІФСЬКИЙ СТЕП

На Перекоп, тамуючи громи,
Вітрила хмар спливають під громами,
Червлений захід сизими крильми
Розплескує по балках сизі трави.
Тройзіллям, полинами, чебрецем
Пропах твій день, розчахнутий, мов брама.
Як я люблю сумне твоє лице,
Безжально переоране ярами.
Мій рідний степе в злоті яворів,
Де і вночі пізнаю камінь кожний!
І запах трав, і пил твоїх доріг
Вдихаю в себе глибоко й тривожно.
І мить як вік, і світла кожна п’ядь,
І обрій, дивний сяйвом осіянний!
І хмари, наче лебеді, летять.
Ламають білі крила об кургани.

Мабуть, саме цими рядками 
віршів справжнього художника 
слова і видатного українського 
археолога Бориса МОЗО-
ЛЕВСЬКОГО із його поеми  
«Ірій» справді варто розпоча-
ти нашу коротку й ілюстровану 
світлинами розповідь про 
історико-культурологічний 
фестиваль «Серце Великої 
Скіфії»,  який розпочав-
ся 20 червня  в Нікополі на 
Європейській площі, а має 
завершитись аж наприкінці 
місяця. Бо вони показові  як 
за глибиною змісту, так і за 
глибиною тих переживань, 
що вони  викликають, коли 
їх перечитуєш. Аби все те 
відчути, треба  хоча б познай-

омитися з його творчістю і 
побачити все-все, що зроби-
ли на цій площі нікопольці та 
численні гості Нікополя. Ми 
ж у цьому інформаційному 
матеріалі  познайомимо 
читачів, в основному,  з тим, 
як бачать це свято творчості 
частина його організаторів, 
а також – з деякими оцінками 
того, що зробив Борис МО-
ЗОЛЕВСЬКИЙ і чим усла-
вив Україну. Адже історико-
культурологічний фестиваль 
присвячений 80-річчю поета 
й археолога  та 45-річчю його 
великої знахідки.

Як розповіла нам Лари-
са БІЛОЦЕРКОВСЬКА, на-
чальник відділу культури 

й туризму управління з 
гуманітарних питань ви-
конкому Нікопольської 
міської ради, це історико-
культурологічний фести-
валь, який вперше про-
водиться в Нікополі під 
назвою «Серце Великої 
Скіфії». А в його  рамках 
проводиться скульптурний 
симпозіум «Скіфія, скіф та 
я». Ідея  ж його, як вона за-
значила, - звідти, що кожне 
місто має своє обличчя 21-
го століття, й настав, ма-
буть, час згадати й нам про 
наших прадідів… Усі зна-
ють, що історія Нікополя 
– стародавня, що тут був 
центр Великої Скіфії, похо-
вання царів.  А потім сюди 
прийшли козаки, а в 19-му 
столітті тут були найбільші 
ярмарки південного Сходу 
Російської імперії. І тому 
цього року ми вирішили 
спробувати запропонува-
ти Україні  Нікопольщину  
як край історичних фе-
стивалей. Тому в квітні  
ми провели фестиваль 
«Богдан ХМЕЛЬНИЦЬ-

КИЙ і народження держа-
ви», червень ми віддаємо 
скіфській тематиці (історико-
культурологічний фестиваль, 
«Серце Великої Скіфії»),  в  
серпні буде третій фестиваль 
коли відзначатимемо День 
міста. Сьогодні ж (а це було 20 
червня – ред.) – пробна куля, 
а її родзинка - скульптурний 
симпозіум «Скіфія, скіф і я». 
У вересні ж, як підкреслила 
Лариса Миколаївна, спробу-
ють провести переговори, 
аби «створити маленький 
плацдарм для скіфологів: 
«Місто згадує своє історичне 
коріння».  Тобто, мається на 
увазі об’єднати  навколо цієї 
ідеї якомога більше українців., 
які знають і цінують  історію  
України та тих народів, що 
жили раніше на її території.

Скульптор В’ячеслав ГУДЕ-
НОК повідомив, що ідея про-
вести в Нікополі скульптурний 
симпозіум пов’язана з тим, 
аби привернути увагу людей 
до скульптурної творчості 
і що всього протягом двох 
днів у ньому візьмуть участь 
11 чоловік, які приїхали 
сюди з Києва, Слов’янська й 
Мелітополя, а також  будуть 
учасники і з самого Нікополя, 
щ о  п і с л я  з а в е р ш е н н я 
симпозіуму  роботи залишать-
ся тут, в Нікополі, й стануть 
основою для Скіфського пар-
ку. Він підкреслив, що матеріал 
для цих робіт – особливий. Це 
керамічна маса, яку замовили 
спеціально для симпозіуму в 
Слов’янську, а сам склад 
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У 2013 році тему «волинської різанини» почали активно використовувати російські про-
пагандисти. В Україні великим спеціалістом з цих питань став скандальний проросійський 
політик, українофоб Колесніченко

Нині в Польщі маємо черговий раунд розкрутки теми «волинської різанини». У нас же 
наївно вважають, ніби це складне питання. Мовляв, воно потребує вивчення, тут необхідний 
діалог із польськими фахівцями тощо. Хоча насправді документальних матеріалів і свідчень 
«усної історії» достатньо, аби відносно об’єктивно реконструювати ці події. При цьому не 
помічається, що «волинська різанина» в Польщі не стільки історична, як політична про-
блема.

 Коли громадянин Бердніков 
В. Д. 17 травня поточного 
року одержав ухвалу слідчого 
судді Довгинцевського рай-
онного суду про задоволення 
його вимоги щодо визнан-
ня бездіяльності заступника 
керівника Криворізької місцевої 
прокуратури № 1 проку-
ратури Дніпропетровської 
області В. Дубровської та на-
чальника Довгинцівського 
в і д д і л е н н я  п о л і ц і ї  К В П 
ГУНП в Дніпропетровській 
області Камінського С. Є., 
він радіти успіху не поспішав. 
Багаторічний досвід його 
спілкування з правоохоронцями 
Дніпропетровщини підказував 
йому, що сучасні правоохоронні 
органи віддавати потенційних 
винуватців із управлінських лав 
до рук правосуддя ніколи не 
квапляться. А тут саме той ви-
падок: під підозрою виявилися 
працівники Довгинцевського 
райвиконкому, які мали в закон-
ний спосіб вирішити земельне 
питання.

Не стало пану Берднікову 
несподіванкою і те, про що він 
довідався у відділенні поліції 
через тиждень після вине-
сення ухвали суду: рішення 
суду від 17 травня 2016 року, 
зареєстроване в Журналі 
єдиного обліку Довгинцівського 

відділення за № 6005, до 
Єдиного реєстру досудових 
розслідувань не внесене, хоча 
згідно закону ця процедура 
мала була виконана не пізніше 
24 годин після надходження 
повідомлення.

Отже заявнику в черговий 
раз довелося звернутися до 
начальника Довгинцівського 
відділення поліції з прохан-
ням надати інформацію про 
долю його звернення щодо 
внесення до ЄРДР заявлених 
відомостей про злочини. Ли-
стом від 31.05.16 р. за підписом 
заступника начальника відділу 
поліції-начальника слідчого 
відділу О. І. Гоптарєва було 
повідомлено про внесення 
24.05.16 р. цих відомостей до 
реєстру. Зволікаючи з почат-
ком досудового розслідування, 
слідчий слідчого відділу капітан 
поліції С. О. Куріленко не обтя-
жував себе тим, щоб слідувати 
букві згаданої ухвали суду. 
Замість зазначеної у рішенні 
суду кваліфікації кримінальних 
правопорушень за ознака-
ми ст. 364 -1, ч. 2 і ст. 365, ч. 
3 Кримінального кодексу 
України слідчий протиправно 
прописав попередню правову 
кваліфікацію кримінального по-
рушення за ст. 197-1, ч. 1 цього 
Кодексу. Він діяв в стилі грубо-

го процесуального порушення, 
змінивши кваліфікацію можли-
вого злочину, ще не розпочав-
ши  досудового розслідування. 
І не випадково. Адже за зазна-
ченими судом статтями досу-
дове розслідування мало роз-
початися із з’ясування питань, 
пов’язаних із зловживанням 
повноваженнями службовими 
особами та перевищенням вла-
ди або службових повноважень 
працівниками правоохоронних 
органів. Замість цього, слідчий 
С. О. Куріленко завідомо ви-
водив з-під підозри осіб 
згаданої категорії, вписавши 
до ЄРДР кваліфікацію злочину 
у вигляді самовільного зайняття 
невідомою особою земельної 
д ілянки та самовільного 
будівництва. Слідчий також не 
виніс ніякого рішення з приводу 
заяви Берднікова про визнан-
ня його потерпілим, тим самим 
позбавивши його права доступу 
до ознайомлення з матеріалами 
слідства. 

У зв’язку з невиконан-
ням слідчим ухвали суду за-
явник Бердніков звернувся 
зі скаргами до начальника 
Довгинцівського відділення 
поліції Камінського С. Є., на-
чальника Криворізького відділу 
поліції полковника Лютого В. В., 
заступника керівника міської 

прокуратури № 1 Дубровської 
В., але вжиття ними відповідних 
заходів не дочекався. Тому й 
звернувся 06.06.16 р. до рай-
онного суду зі скаргою про 
невиконання рішення суду. У 
судовому засіданні, незважаю-
чи на очевидну невідповідність 
внесеного до ЄРДР запису про 
злочин змісту ухвали суду від 17 
травня 2016 р., прокурор Про-
дан В. С. просив у задоволенні 
скарги відмовити, посилаю-
чись на те, що згадана ухвала 
суду нібито виконана в повно-
му обсязі, а слідчий Куріленко 
С. О. продовжував вважати 
свої дії, включаючи самостійну 
перекваліфікацію складу злочи-
ну, правомірними.

Суд своєю ухвалою від 
13 червня 2016 року виз-
нав  неправомірними д і ї 
керівника органу досудового 
розслідування Єфремова Д. С. 
в частині невиконання рішення 
суду і зобов’язав його виконати 
ухвалу суду з дотриманням про-
цесуальних норм проведення 
досудового розслідування і збе-
реженням зазначеної в ухвалі 
кваліфікації злочинів.  Зако-
ном передбачена кримінальна 
відповідальність за невиконан-
ня рішення суду, але слідчий 
суддя Довгинцевського рай-

онного суду С. В. Ткаченко на 
цю деталь не звернув жодної 
уваги.

 Україна рухається в напрямку 
дотримання верховенства пра-
ва, бере на себе зобов’язання 
перед європейським і світовим 
співтовариствами удосконалю-
вати правоохоронну систему 
і судову гілку влади. Зокре-
ма, відповідно до резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН, 
схваленої 25 вересня 2015 
року «Перетворення нашого 
світу: Порядок денний у галузі 
сталого розвитку на період до 
2030 року», вона долучається 
до досягнення цілей сталого 
розвитку. Однією з таких цілей 
є ціль 16, досягненням якої має 
стати «… забезпечення доступу 
до правосуддя для всіх і ство-
рення ефективних, підзвітних 
та заснованих на широкій участі 
інституцій на всіх рівнях». З огля-
ду на наведені у цьому матеріалі 
прояви масштабного правового 
нігілізму збоку уже реформова-
них вітчизняних правоохорон-
них органів читачеві не складає 
труднощів визначитись, на яко-
му етапі досягнення названої 
цілі ми перебуваємо.

              Микола КОРОБКО 

Ця тема не порушувалася ні 
в «народній Польщі», ні в СРСР 
– хоча і там, і там комуністичні 
пропагандисти скурпульоз-
но вишукували «злочини» 
українських націоналістів. Од-
нак волинські події 1943 року 
вони намагалися не чіпати. 
Чому? Бо після війни (багато 
ж свідків ще жило) було добре 
відомо, що волинські поляки 
в 1943 року пішли працювати 
в німецьку поліцію й активно 
співробітничали з нацистами, 
воюючи проти УПА. Концен-
труватись на цьому польським 
комуністичним пропаганди-
стам було незручно. Як і про-
пагандистам радянським. 
Адже волинські події 1943 року 
свідчили, що УПА, воюючи з 
польськими колаборантами, 
воювала й з німецькими на-
цистами. А це не вкладалося 
в пропагандистську схему про 
прислужництво українських 
націоналістів «німецьким фаши-
стам». Не особливо порушувала 
тему волинських подій 1943 року 
і польська політична еміграція. 
Зрештою, серед неї набули по-
ширення ідеї Єжи Гедройца, 
який закликав до порозуміння 
поляків і українців.

У перші роки існування 
«некомуністичної Польщі» тема 
волинських подій 1943 року теж 
особливо не порушувалася. 
Принаймні в 1993 році ніхто там 
широко не відзначав 50-і роко-
вини цієї події. Не відзначалося 
й 55-і роковини. Але в кінці 90-х 
ця тема почала розкручувати-
ся – коли свідків тих далеких 

подій практично не залиши-
лося. У той час президентом 
Польщі був колишній комуніст 
Олександр Кваснєвський. Тоді 
«волинська різанина» фактич-
но стала елементом польської 
державної політики. До речі, до 
того часу цей термін майже не 
фігурував.

«Волинська «Волинська 
різанина» від різанина» від 
Олександра Олександра 

Кваснєвського?Кваснєвського?
У Польщі знайшлися інституції, 

в тому числі й державні, які на-
давали моральну й матеріальну 
підтримку тим, хто порушував 
питання «волинської різанини». 
Почалися з’являтися різні 
«дослідження», де йшло-
ся про звірства українських 
націоналістів щодо польсь-
кого населення Волині. При 
цьому маємо просто вражаючі 
паралелі з радянською пропа-
гандою. Для чого «волинська 
різанина» потрібна була Олек-
сандру Кваснєвському і його 
посткомуністичній команді? 
Йому необхідно було себе 
позиціонувати як патріота. Але 
патріотичний дискурс поляків є 
переважно актикомуністичний. 
Апелювати посткомуністу до 
антикомуністичних символів та 
ідей було незручно. Звернення 
до теми «волинської різанини», 
яка не мала антикомуністичного 
підтексту, видавалося ви-
грашним. Звісно, при цьо-

му факт співробітництва во-
линських поляків із німецькою 
окупаційною владою «за-
б у в а в с я » .  З  д о п о м о г о ю 
теми «волинської різанини» 
можна було маніпулювати 
патріотичними почуттями 
поляків і заробляти політичні 
дивіденди. Водночас ця тема 
відволікала увагу від минулих 
злочинів польських комуністів, у 
тому числі тих, які були здійснені 
щодо українського населення.

З а  ч а с і в  п р е з и д е н т -
ства Кваснєвського було 
організоване в Польщі широко-
масштабне відзначення 60-ліття 
«волинської різанини». «Окра-
сою» цього стало «взаємне пока-
яння», яке здійснили керівники 
України й Польщі. Було сказа-
но багато гарних і нібито пра-
вильних слів президентами й 
парламентарями двох країн. 
Але слова словами. Не менш 
важливий контекст. А виглядало 
(принаймні в очах поляків) все 
так, ніби Кваснєвський «зму-
сив» українців каятись.

Примирення чи культивуван-
ня ненависті

Здавалось, «взаємне пока-
яння» мало б припинити роз-
кручування теми «волинської 
різанини». Але вона не зник-
ла в польському політичному 
дискурсі. Зрештою, чого мала 
зникати? Адже її з дослідницької 
проблеми, яка мала цікавити 
істориків, перетворили в про-
блему медійну. «Волинську 
різанину» широко обговорюва-
ли в польських засобах масової 
інформації. Її використовува-

ли політичні діячі, доводячи 
свій патріотизм. Спеціально 
нав’язувалася думка, що 
українці «недостатньо покая-
лися».

За часів президентства Лєха 
Качинського, який займав праві 
позиції і якому не було потре-
би доводити свій патріотизм з 
допомогою теми «волинської 
різанини», вона, схоже, по-
чала затухати. Так, 65-і роко-
вини цієї події відзначалася в 
Польщі досить скромно. Ка-
чинський фактично не брав 
участі у відзначенні, що навіть 
обурювало «кресов’яків». 
Але після трагічної загибелі в 
2010 році цього президента, 
ліберальні політики, які опи-
нилися при владі, знову взя-
лися за цю тему. З великим 
розголосом відзначалися 70-і 
роковини. Тоді ж, у 2013 році, 
тему «волинської різанини» 
почали активно використову-
вати російські пропагандисти. 
Наприклад, в Україні великим 
спеціалістом з цих питань став 
скандальний проросійський 
політик, українофоб Вадим 
Колесніченко.

Сьогодні в Росії друку-
ють різного роду «науково»-
пропагандистські публікації 
про «волинську різанину».  Для 
чого це робиться – зрозуміло. 
Щоб вбити клин у польсько-
українські відносини.

Нині ж польська Селянська 
партія запропонувала вста-
новити 11 липня Днем пам’яті 
жертв геноциду, вчиненого 
ОУН-УПА на «східних кресах» 
ІІ Речі Посполитої. Відповідний 
законопроект вона подала в 
польський Сейм. Варто нагада-
ти, що ця партія була сателітом 
Польської об’єднаної робітничої 
парті ї ,  власне правлячої 
комуністичної, в часи «народної» 
Польщі. Є всі підстави вважати 
її посткомуністичною. До речі, 
члени Селянської партії зайня-
ли євроскептичну позицію при 

вступі Польщі в Євросоюз. Ця 
партія давно маніпулює темою 
«волинської різанини», вима-
гаючи визнати цю подію гено-
цидом польського народу.

На жаль, на сьогоднішній 
день у Польщі тема «волинської 
різанини», яка пропагувала-
ся посткомуністичними си-
лами не без підтримки сил 
проросійських, стала помітним 
елементом символічного 
світу «свідомого поляка», яко-
му про цю подію розказують 
мас-медіа й політики. В таких 
умовах не дивно, що, окрім 
Селянської партії, до Сей-
му подали свої проекти про 
відзначення Дня «волинської 
різанини» партії «Кукіз’15» і 
«Право та справедливість». 
Треба ж підтримувати реноме 
патріотичних сил!

Інша річ, чого вартий такий 
патріотизм? Спекулювання на 
темі «волинської різанини», 
яка часто демонізується й 
міфологізується, сприяє куль-
тивуванню антиукраїнських 
настроїв. Одна термінологія 
для позначення подій чого 
вартує! І робиться все це 
під лицемірними заявами 
про українсько-польське 
«порозуміння». До чого таке 
«порозуміння» може довести – 
здогадатися неважко. Виграє, 
як завжди, третя сила. На цей 
раз – російська.

Тут мимоволі пригадуються 
слова одного наполеонівського 
адмірала, сказані на адресу 
роялістів, а потім повторені 
(правда, в іншому контексті) 
відомим польським письмен-
ником Ярославом Івашкевичем. 
Звучали вони так: «Нічого не 
забули і нічого не навчилися». 
Якраз про нинішню ситуацію з 
«волинською різаниною»!

       Петро КРАЛЮК, 
проректор Острозької 

академії,  радіо «Свобода»,  
27 червня  2016 року

Україна, Польща і Росія. 
«Волинська різанина» як політична 

технологія

Хочете поваги до суду? Хочете поваги до суду? 
Погляньте на правоохоронців!Погляньте на правоохоронців!
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«Серце  Великої Скіфії» «Серце  Великої Скіфії» 

хоче об’єднати українцівхоче об’єднати українців

цієї керамічної маси було 
розроблено з цільовим при-
значенням під паркові скуль-
птури. Скульптор розповів, 
що обпікати будуть прямо на 
вулиці, за новою технологією, 
при температурі дещо ниж-
чою, ніж в печах: 900-1250 
градусів за Цельсієм, а також 
– що обпікатимуть скульптури 
в топках з вогнетривкої цег-
ли.

Директор Нікопольського 
краєзнавчого музею Олек-
сандр КУШНІРУК підкреслив, 
що 45 років тому, 21 черв-
ня 1971 року «Борис МО-
ЗОЛЕВСЬКИЙ знайшов у 
кургані Товста могила зо-
лоту пектораль, яка стала 
символом  давньої культу-
ри України. А тому до цієї 
дати ми організували такий 
історико-культурологічний 
фестиваль, який поєднує в 
собі різнопланові дійства і 
скульптурний симпозіум, це 

керамічні вироби, що успадко-
вують стиль, який колись був у 
великій Скіфії. Це перша дер-
жава на території України, яка 
у 6-5 століттях до нашої ери 
мала свій адміністративно-
т е р и т о р і а л ь н и й  ц е н т р , 
який історики називають 
Кам’янське Городище.  Воно 
знаходилось на тому боці 
Дніпра, навпроти Нікополя. І от 
саме тут, у центрі, - найбільше 
могильників,  найбільше 
курганів, де розміщені  так 
звані гери. Тут ми відроджуємо 
ті традиції, щоб пам’ятати, що 
нікопольська земля – це зем-
ля трьох ліків. Перший – це 
Скіфська держава, другий – це 
початки Козацької держави і 
третє – це місто металургів».

А Марина  КУЗНЄЦОВА  
п р а ц ю є  в  ц е н т р а л ь н і й 
бібліотечній системі Нікополя, 
у 3-й філії, яка уже багато 
років освоює напрямок «На-
родознавство», у тому числі 
– краєзнавство. Там розро-
блено кілька майстер-класів, 
з якими вони тепер виходять 
й працють на міських святах. 
Крім того, на базі тієї третьої 
бібліотечної  філії був утворе-
ний центр «Майстри Нікополя». 
Як повідомила Марина 
Володимирівна, «Сьогодні ми 
- на фестивалі, присвяченому 
Скіфії з малювання скіфських 
візерунків; причому вони – 
на базі тих археологічних 
знахідок, що були знайдені 
Борисом МОЗОЛЕВСЬКИМ. 
Ми використовуємо зараз  

не візерунки з фігурок звірів 
(бо вони складні), а такі, що  
спираючись на наші розроб-
ки, кожен зможе собі зро-
бити сувенір на згадку про 
скіфський фестиваль». 

Дуже важливо, що в цьому 
фестивалі може взяти участь 
кожен, хто справді любить 
мистецтво у різних його про-
явах і є майстром. Напри-
клад, Світлана САРАНА на 
цьому святі творчості разом 
зі своєю талановитою донь-
кою Наталкою, яка попри свої 
обмежені можливості, вже де-
сять років займається ткацт-
вом спеціальних килимів. І у 
неї це все добре виходить. 

Та при всьому розмаїтті свя-
та творчості  не вар-
то забувати, що його 
центрові ідеї пов’язані 
з особистістю Бори-
са МОЗОЛЕВСЬКО-
ГО і з його великою 
знахідкою. А тому й ми 
зосереджуємо на цьо-
му увагу, орієнтуючи 
наших читачів  на деякі 
оцінки того, що було 
ним зроблено.

Ось, наприклад, як 
видатний український 
письменник Олесь 
ГОНЧАР охарактери-
зував золоту пекто-
раль та самого Бори-
са МОЗОЛЕВСЬКОГО, 
який її знайшов, а 
потім написав книгу 
«Скіфський степ»:

« Х у д о ж н і й  с в і т 
п е к т о р а л і  н а в і т ь 
знавців античності 
приголомшив своєю кра-
сою, для багатьох і нині 
залишається загадкою: звідки 
могла виникнути ця поема зо-

лотого сонячного сяй-
ва, в якій атмосфері 
міг народитись ше-
девр, де еллінський і 
скіфський геній в такій 
довершеності пере-
плелися?..Відкриття 
не даються легко. 
Благородній праці 
тих, хто роками й 
десятиліттями  звер-
шував подвиг в ім’я 
науки,  в іддаючись 
а р х е о л о г і ч н и м 
дослідженням на півдні 
країни, присвячена 
книжка «Скіфський 
степ»…Автор її Борис 
МОЗОЛЕВСЬКИЙ, ар-
хеолог і поет, той са-
мий щасливець, якому 
на розкопках Товстої 
Могили в Нижньому 
Подніпров’ї доля по-
дарувала  ні з чим не 
зрівняну мить першої 

зустрічі  з античним шедев-
ром. То був мовби подарунок 
за труд, за нездоланність віри, 
за одержимість натхненних 
наукових пошуків. «Два тижні 
підряд, - пише Борис МОЗО-
ЛЕВСЬКИЙ, - я прокидавсь о 
5.30 і по 16 годин щоденно, 
без відпочинку й вихідних, 
до болю в очах вдивлявся в 
землю, намагаючись прочи-
тати кожну її грудку, чистив 
і заміряв, знову все кидав і 
бігав від скрепера до скрепе-
ра, хапався за лопату, креслив 
і описував…»… В тлумаченні 
художньої структури дав-
нього витвору Борис МОЗО-
ЛЕВСЬКИЙ  подає читачеві 
свою версію, що нам здається 

переконливою: в образах 
пекторалі він вбачає певну 
символіку, яка, на його думку, 
перегукується  з численни-
ми образами індоіранської 
міфології…».

А в збірці  спогадів про 
Бориса МОЗОЛЕВСЬКОГО 
«Співець Скіфського степу», 
яка 5 років тому вийшлав в світ 
у СПД ФЕЛЬДМАН О.О, Олена 
ПІДВИСОЦЬКА та Іван ЧЕРНЯ-
КОВ звернули увагу на деякі 
феноменальні особливості 
золотої пекторалі. Посеред 
іншого, вони виділили  й таке: 
«…В оформленні золотої 
пекторалі з Товстої Могили  
вражає не тільки кількість 
деталей, а й надзвичайна 
мініатюрність їх. Наприклад, 
розміри птахів дорівнюють 
усього 5х10 міліметрів, горитів 
-  6х10 міліметрів, коників-
стрибунців – 7х12 міліметрів, 
зайців – 7х18 міліметрів, лю-
дей – 20х20 міліметрів, лева 
– 15х30 міліметрів, грифонів 
– 30х45 міліметрів, коней 
– 18х60 міліметрів тощо... 

Усі фігурки  являють собою 
три різні типи об’ємного зо-
браження в скульптурному 
мистецтві: постаті деяких 
людей виконані як маленькі 
скульптури з об’ємним 
відтворенням усього тіла 
спереду, з боків і ззаду, інші 
– як горельєфи з переданням 
значної частини об’єму і як 
сплющені барельєфи…»

Свій визначний поетичний 
твір («Ірій. Поема у витворах 
скіфського золотарства») 
Борис МОЗОЛЕВСЬКИЙ 
завершує епілогом, де є такі 
рядки:

«Пройшли шляхами 
                         ураганними,
Звели із попелу життя. 

А степ все світиться 
                               курганами
Й не дозволяє забуття.
І в незатишному сім світі
Тим на землі щасливий я,
Що в золотому верховітті
Зоря лишилася й моя…»  
І в цьому Борис МОЗО-

ЛЕВСЬКИЙ не помилився. Але 
яким тернистим був шлях до 
цього, як нелегко складалося 
його життя! Та то вже – окре-
ма історія. А ми маємо теж 
іти шляхом творчості, а не 
примноження руїн. Навіть під 
час війни: щоб вона мир не 
здолала. 

      Олена МАКОВІЙ 
і Сергій ЗІНЧЕНКО

НА СВІТЛИНАХ: 1 стор. 
(вгорі) присвята свята (вни-
зу) - бренд фестивалю;            
3 стор. (вгорі) така Скіфія  
і (в центрі) - О. Маковій 
бесідує з О. Кушніруком і 
(внизу) - Наталя Сарана.

Фото Сергія ЗІНЧЕНКА
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Рік 2015-й... КАЛЕНДАР НА ЛИПЕНЬ
«Історія України: події та особистості»

2 – 1918 р. – Київ. Затвердження гетьманом України 
П.СКОРОПАДСЬКИМ закону про громадянство Української 
держави, згідно з яким уся повнота політичних прав в 
Українській державі належить тільки її громадянам. Громадя-
нином Української держави міг бути кожний, хто народився на 
її території і по досягненню повноліття упродовж року подав 
заяву про надання громадянства. Закон забороняв подвійне 
громадянство.

2 – 1951 р. – „Правда” надрукувала редакційну статтю 
„Проти ідеологічних викривлень у літературі”, в якій було 
піддано безпідставній критиці патріотичний поетичний твір 
В.СОСЮРИ „Любіть Україну”. У дусі „критики” 1946-48 рр. 
аналізувалась творчість інших українських митців.

3 – 2006 р. – РЕЄСТРАЦІЯ ЧАСОПИСУ „ПРОМІНЬ 
ПРОСВІТИ”.

6-9 – 1932 р. – Харків. ІІІ конференція КП(б)У, яка обгово-
рила питання про підсумки весняної посівної кампанії, про 
заготівельну та жнивну кампанії і про завдання організаційно-
господарського управління колгоспами. Конференція виз-
нала встановлений для України план хлібозаготівель у 356 
мільйонів пудів прийняти до „безумовного виконання”.

7-29 – 1987 р. – Чорнобиль. Судовий процес над винуват-
цями аварії на Чорнобильській АЕС.

9 – 1993 р. – Москва. Верховна Рада Росії ухвалила по-
станову, згідно з якою Севастополь оголошувався російським 
містом і головною базою єдиного Чорноморського флоту.

10 – 1934 р. – Москва. Ухвалення ЦВК СРСР постанови 
про створення загальносоюзного Народного комісаріату 
внутрішніх справ, до складу якого включалось ОГПУ. По-
станова ліквідувала судову колегію ОГПУ, всі справи після 
завершення слідства повинні були  передаватися до органів 
народного суду встановленим порядком. Але при цьому при 
НКВС СРСР створювалась Особлива нарада, яка мала право 
застосування в адміністративному порядку висилки і заслан-
ня, ув’язнення у виправно-трудові табори терміном до 5 років 
і висилки за межі СРСР.

16 – 1990 р. – КИЇВ. СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР 
УХВАЛИЛА ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ 
УКРАЇНИ.

17 – 1958 р. – Київ. Рішення Ради Міністрів УРСР про 
скорочення в 1959 році 8 з 40 наявних в Україні монастирів, у 
тому числі Києво-Печерської лаври, Михайлівського жіночого 
монастиря в Одесі, чоловічого монастиря пустинь у Сумській 
області.

18 – 1863 Р. – Циркуляр міністра внутрішніх справ про 
обмеження видання книг і заборону викладання в школах 
українською мовою (Валуєвський указ).

19 – 1935 р. – Київ. Рішення Політбюро ЦК КП(б)У про 
вилучення обкомами КП(б)У зінов’євсько-троцкістської 
та націоналістичної літератури з бібліотек України та 
здачу її до обласних органів НКВС. Серед тих, чиї книж-
ки підлягали вилученню, були названі Б.АНТОНЕНКО-
ДАВИДОВИЧ, М.ВОРОНИЙ, М.КУЛІШ, Г.КОСИНКА, В.МИСИК, 
В.ПІДМОГИЛЬНИЙ, Є.ПЛУЖНИК, М.ОЛІЙНИК, О.ОЛЕСЬ, 
П.КАПЕЛЬГОРОДСЬКИЙ та інші.

20 – 1987 р. – Київ. Письменник О.ГОНЧАР звернувся до 
Генерального секретаря ЦК КПРС М.ГОРБАЧОВА з листом, 
в якому висловив тривогу щодо звуження сфери вжитку 
української мови, висловив низку пропозицій, спрямованих 
на подолання хиб у галузі національно-культурної політики.

20 – 1993 р. – Нью-Йорк. Рада Безпеки ООН визнала, що 
постанова Верховної Ради Росії щодо російського статусу 
Севастополя не має юридичної чинності.

24 – 1990 р. – КИЇВ. РІШЕННЯМ ПРЕЗИДІЇ КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ПЕРЕД БУДИНКОМ 
МІСЬКРАДИ ПОРУЧ З ДЕРЖАВНИМ ПРАПОРОМ УРСР 
ПІДНЯТО НАЦІОНАЛЬНИЙ СИНЬО-ЖОВТИЙ ПРАПОР.

26 – 1880 р. – Народився В.ВИННИЧЕНКО, український 
письменник, драматург, політичний та державний діяч, за-
ступник голови Центральної ради, голова Генерального 
секретаріату, голова Директорії УНР.

28 – 1942 р. – Москва. Наказ народного комісара оборо-
ни  СРСР за №227 („Ні кроку назад”). Відповідно до наказу, 
на фронті вперше було сформовано штрафні батальйони й 
організовувалися загороджувальні загони.

31 – 1914 р. – Петербург. Запровадження царським 
урядом військової цензури та видання указу про забо-
рону друку українською мовою.

Липень – 1673 р. – Походи запорозьких козаків на чолі з 
І.СІРКОМ на турецькі фортеці Очаків та Ізмаїл.

Липень – 1857 р. – ЗВІЛЬНЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ІЗ ЗАСЛАННЯ.

Липень – 1959 р. – Дніпропетровська область. Завершено 
будівництво магістрального газопроводу Дніпропетровськ-
Кривий Ріг довжиною 152 кілометри.

Липень – 1972 р. – Київ. За „антирадянську діяльність” 
заарештовано співробітників Інституту філософії АН УРСР 
Євгена ПРОНЮКА і Василя ЛІСОВОГО.

На острові Крит 
завершився Всеправославний собор

Сьогодні на острові Крит звершився Всеправослав-
ний собор, який вперше відбувся без участі представників 
Російської православної церкви. Собор завершився урочистим 
богослужінням, повідомляє Deutsche Welle. Як заявив голова 
православного єпископського зібрання Німеччини митрополит 
Августин, найважливішим підсумком заходу стало те, що Святий 
і Великий Собор стає постійним органом православної церкви.

У соборі взяли участь 166 делегатів з десяти помісних церков. 
Російська православна церква відмовилася від участі. Крім того, 
на собор не приїхали представники Антіохійської, Грузинської, 
Сербської і Болгарської православних церков. Митрополит 
Німеччини і екзарх Центральної Європи Августин також наго-
лосив, що церкви, представники яких не захотіли взяти участь 
у соборі, можуть пізніше приєднатися до ухвалених на Криті 
рішень. За його словами, перед ними не закриваються двері.

Джерело: Deutsche-Welle
                         Сайт газети «День», 26 червня 2016 року

УВЕСЬ той рік повністю прой-
шов в умовах війни. До того 
ж, Дніпропетровська область 
у цій російсько-українській 
війні є прифронтовою. Тож і не 
дивно, що частіше, ніж будь-
коли з дня існування газе-
ти, на її сторінках з’являлися 
матеріали, пов’язані з цим 
лихоліттям і з розповідями про 
українських бійців-оборонців. 
Передусім, це матеріали пол-
ковника Петра ЛИСЕНКА, го-
лови міського осередку Спілки 
офіцерів України і заступника 
голови Криворізького міського 
правозахисного товариства, 
який все-таки пробився на 
фронт і минулого року тепер 
подає матеріали з передової. 
Та й до фронтової своєї пори 
він вміщував дописи. Зокрема, 

- про 40-й батальйон «Кривбас» 
під назвою «У цій справі вар-
то керуватися не емоціями» в 
числі 10-му та «Криворізький 
загін територіальної оборони 
готується» - в числі 12-му. А ще 
серію матеріалів (в основному, 
в формі інтерв’ю) підготувала 
один за одним кореспондент 
газети Олена МАКОВІЙ. Се-
ред них - «Зустріч з героями 
в школі» - в числі 1-му, .«Юрій 
ГОРБАЧОВ, який пережив пек-
ло Іловайська,  розповідає» - 
в числі 14-му, «Героїв зустрів 
мирний і теплий Кривий Ріг» - в 
числі 18-му, «На війні, в полоні 
і тепер, вдома» - в числі 20-
му,  «Олександр КАНІБОР: «З 
ворогами  треба по-іншому: 
якщо вже війна, то – воювати» 
- в  числі 23-му та інші. А та-
кож – Сергія ЗІНЧЕНКА: «Андрій 
МІЗАН: «Я коли дізнався, що 
Валерій загинув, то для мене 
все інше стало другорядним» - в 
числі 12-му та  «Якщо серед нас 
живуть такі герої, то чому тоді 
правлять «павукоподібні?» - в 
числі 20-му. І ще в перше число 
газети подав свій матеріал під 
назвою  «Герої живуть поруч, 
шануймо їх!» наш активний  до-
писувач, ветеран праці Валерій 
ДЕРКАЧ. 

В газеті також з’явилися 
нові рубрики і навіть цілі нові 
спеціальні випуски. Щодо 
останніх, то це спецвипуск 
«Інформаційна війна на тлі 
війни ВІТЧИЗНЯНОЇ» в тре-
тьому числі, що відкривалося 
викладом теми із заголовком 
«Ординська навала». Посеред 
іншого, там було й таке: «У цьо-
му числі мова якраз і піде про 
війну за вплив на наші душі, 
на нашу свідомість: про війну 
інформаційну – на прикладі 
діяльності деяких видань, 
журналістів, піарників влади і 
самих владців у Кривому Розі 
і далеко-далеко за його межа-
ми. Аби ви, шановні наші читачі, 
були озброєні знаннями про це 
й навчилися оборонятися, на-
вчилися розпізнавати лукавих 
і нечистих, які маскуються під 
правдивих». А число 20-те яви-
ло собою ще один спеціальний 
випуск: «Оборона – це там, де 
ми діємо». У передмові до нього 
говорилося: «…оборонятися від 
агресора, який напав на нашу 
землю, і давати відсіч тим, які 
своїми діями сприяють успіху 
ворога, - справа кожного з нас. 
Як і обороняти нашу мову, нашу 
історію, нашу культуру від зну-
щань над ними…». 

А щодо нових рубрик, то пер-
шу продиктувала війна: «Шлях 
до перемоги над ордою»; дру-
гу – намагання  влади на най-
вищому рівні наполягти на 
децентралізації в умовах війни, 
в умовах  діяльності нерефор-

мованих  державних структур і 
за низького рівня громадської 
активності в Кривому Розі: 
«Громада чи стадо? Перевірка 
вчинками».  Ще ж дві  продик-
тували  вибори до місцевих рад 
та міських голів і  корупція, яка 
буяє в місті буйним квітом, але 
захищена з усіх боків тими ж 
таки нереформованими дер-
жавними структурами: «Справи 
наші виборчі, телячі» і ««Вони 
«дбають» про нас, набиваю-
чи власні кишені». Дві останні 
запровадив і активно напо-
внював голова Криворізького 
міського правозахисного то-
вариства Микола КОРОБКО. 
Зокрема, у числі 18-му, він 
перед двома матеріалами (про 
Юрія ВІЛКУЛА і про ВІЛКУЛА-
молодшого під заголовками 

«ВІЛКУЛ-старший робить фінт» 
і «Під час реєстрації О.ВІЛКУЛА 
автоматники виштовхали 
журналістів з ТВК»), посеред 
іншого, так задекларував зміст 
рубрики: «Справи наші виборчі, 
телячі»: «На наші вулиці і в наші 
оселі завітав черговий вибор-
чий процес. У вільному світі 
існує усталена формула: «Ви-
бори до органів влади – свято 
демократії». Ми, начебто част-
ка вільного світу,  теж мали б 
відчути себе учасниками такого 
торжества. Та ба,  в реальності 
ми лише глядачі театру  ігрищ 
партократії, глядачі, що своїми 
внесками утримують цей те-
атр. І як же прикро це нагадує 
«соціалістичну демократію» 
комуністичних часів, коли діяла 
горезвісна  норма статті 6-ї  
Конституції СРСР про керівну 
і спрямовуючу роль компартії. 
Адже і в наші часи діє спрямо-
вуюча сила  правлячого ситуа-
тивного альянсу партій, який 
диктує народові те, як він має 
обирати. Обирати так, щоб не 
було для партійної номенклату-
ри конкуренції з боку незалеж-
них громадян, яких не влаш-
товують партійні ігрища, щоб 
здобутки Майдану розчинили-
ся в міжпартійних домовлено-
стях…». А ще того року Микола 
КОРОБКО запровадив у числі 
5-му рубрику «У криворізькому 
правозахисному» і  висту-
пив автором  викривального 
матеріалу правозахисної те-
матики «Факт бездіяльності та 
незаконних дій посадових осіб 
Центрально-Міського відділу 
державної виконавчої служби 
доведено», яким відкривалося 
11-те число газети.  Такого шти-
бу матеріали, а також  дописи 
Микола КОРОБКА під назвою  
«ВІЛКУЛА підтримали, але – 
хто?..», який було опубліковано 
в числі 1-му газети, та «Кому 
дістаються  плоди революції…», 
- в числі 2-му, демонстрували 
закритість, хитрість і ницість 
місцевої влади, яка  діяла ви-
ключно у власних інтересах, 
а сама намагалась виставити 
себе благодійником високо-
го гатунку. Таку ж викриваль-
ну роль  (тільки вже на рівні 
окремих підприємств)  вико-
нували й публікації редактора 
криворізької  газети «Наш век» 
Олега ПАВЛОВА  «Працівниця 
ПАТ «ПівнГЗК виграла суд» та 
«Чергова перемога в суді», що 
були відповідно розміщені в 
числах 11-му та 13-му нашої га-
зети. А з публікації Галини ТКА-
ЧЕНКО, завідувачки оргвідділом  
громадсської  організаці ї  
«Криворізьке міське товариство 
порятунку тварин та навколиш-
нього середовища» під назвою 
«Як розкрадаються бюджетні 
кошти, що виділяються на ви-

лов безпритульних собак», що 
була вміщена в числі 17-му, 
наші читачі дізналися ще бага-
то цікавого про те, як насправді 
«піклується» місцева влада про 
людей та про «братів наших 
менших».

Про те ж, що буває зі 
справжніми українськими  ге-
роями і правозахисниками, які 
сміливо висловлюють свою 
думку і безстрашно воюють з 
ворогом на фронті  російсько-
української війни, розповів 
читачам  матеріал Сергія 
ЗІНЧЕНКА «Карають героїв, 
або Вільну україну – за гра-
ти?», яким відкривалося число 
15-те. В тій публікації голова 
Харківської правозахисної гру-
пи, відомий на увесь світ право-
захисник Євген ЗАХАРОВ так 

охарактеризував Юрія ГУКО-
ВА, якого посадили в СІЗО й 
мали намір після суду в Криво-
му Розі  відправити до в’язниці: 
«Це відомий журналіст, він пра-
цював у Луганській області  і 
в національних газетах,  був 
спеціальним кореспонден-
том  газети «Дзеркало тижня» 
в Донецькій і Луганській обла-
стях. У нього гарна освіта, він 
закінчив факультет звукоре-
жисури Санкт-Петербурзького 
інституту кіно й телебачен-
ня, знімає, робить відео. Він 
– журналіст різноплановий: 
і телевізійний, і пише для га-
зет, і ще – громадський діяч. 
Зокрема, - він був головою 
окружної виборчої комісії в 
Красному Лучі в 2012-му році. 
Патріот, був учасником подій 
на Майдані ще 2004 року…
Коли почали відбуватися ці 
події на Донбасі, він припинив 
свою журналістську працю і 
на початку травня 2014 року 
пішов добровольцем захища-
ти Україну…». І то дуже добре, 
що невдовзі після тієї публікації 
прийшла приємна звістка: Юрій 
ГУКОВ уже на волі!

Звертали на себе увагу й 
інші публікації, які,  попри всі 
негаразди, несли в собі або 
позитив, або навіть надії на 
те, що все зміниться на кра-
ще. Це, наприклад, публікація 
в числі 9-му із заголовком 
«Криворізька «ПРОСВІТА» зму-
сила «регіональну державну 
телерадіокомпанію» внести  
зміни до своєї редакційної 
політики» або величезний 
матеріал обсягом майже у дві 
сторінкм «Кривий Ріг став цен-
тром України і «буде все так, як 
того хоче народ», опублікований 
у числі 22-му. Саме він і  зна-
менував собою значне по-
жвавлення  у діях криворіжців, 
коли вони  під впливом  дій 
народних депутатів України 
Єгора СОБОЛЄВА і Семена 
СЕМЕНЧЕНКА висловили не-
згоду з результатами виборів 
міського голови і згодом  таки 
домоглися повторних виборів. 
Було чимало й іншихз цікавих 
публікацій. Серед них, напри-
клад, «Повість у документах 
ГНОЙОВИЩЕ» Вадима ЯЦИКА 
в числі 23-му, яка розтягнулася 
ще більш ніж на десяток  чи-
сел вже в 2016-му році,  «Зно-
ву винні НЕЗАЛЕЖНІ?»  Сергія 
ДАШКОВСЬКОГО та «Лікування 
правдою  на кінофестивалі про 
права людини Docudays UA і 
шляхом створення кіноклубів» 
Олександра ЧИЖИКОВА у числі 
21-му, «Видатного письменника 
і дисидента Віктора НЕКРАСОВА  
врятували для людства Кривий 
Ріг і криворіжанка»  Олени 
МАКОВІЙ в числі 12-му,  «Євген 
ЗУЄВ: «У Москві нині – як 1937-
й рік…» Сергія ЗІНЧЕНКА у числі 
15-му та інші. 

ПРО ВІЙНУ НА ФРОНТІ ТА ПРО ДІЇ ЛУКАВОЇ 
ВЛАДИ В МІСТІ  ПРИФРОНТОВОЇ ОБЛАСТІ


