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За вас правда, за вас слава і воля святая!

«Розбрат знесилює Укра-
їну на радість ворогу, сіє 
зневіру, руйнує душу наро-
ду і віддаляє нас від духу іс-
тини, радості перемоги та 
гідного майбутнього», - так 
народний депутат з Дніпра 
Андрій Денисенко проко-
ментував загострення по-
літичного протистояння між 
Президентом України Пет-
ром Порошенком та колиш-
нім президентом Грузії Ми-
хаелом Саакашвілі навколо 
громадянства останнього та 
фарсу, влаштованого навко-
ло перетину ним кордонів 
України.

Про це повідомляє Дніпро-
град з посиланням на сто-
рінку політика у соціальній 
мережі Facebook.

На думку Денисенка, абсо-
лютно не важливо, хто у си-
туації, що склалася, «більш 

неправий». Усі патріотичні, 
україноцентричні сили ма-
ють послуговуватись ви-
ключно національними ін-
тересами.

«Замість егоцентичних 
конвульсій, сплесків істерик 
та ненависті, самолюбуван-
ня влади і опозиції суспіль-
ство має сформувати до 
політиків запит на взаємну 
повагу, співпрацю, гідність 
в розбіжностях і жертовну 
наполегливу дію в ім’я наці-
ональних інтересів», - пере-
конаний Андрій Денисенко.

Політик нагадує: «Тільки 
ідеологія національної єд-
ності дасть нам сил розви-
ватися та перемагати».

                                                                                                                       
Олекса ВАЛАХ, 

сайт «Дніпроград», 
12 вересня 2017 року

Вже десять років поспіль 
криворізька команда про-
світян і правозахисників 
виступає в ролі регіональ-
них координаторів Між-
народного фестивалю Дні 
документального кіно про 
права людини Docudays 
UА. І всі ці десять років ін-
формаційним партнером 
Мандрівного фестивалю в 
Кривому Розі  виступала га-
зета «Промінь Просвіти», а 
тепер  естафету підхопила 
наша газета. І тому згодом, 
після певного підготовчого 
періоду,  Docudays UА по-
мандрує Кривим Рогом та 
Криворізьким районом вже 
водинадцяте.

Як це вже стало тради-
цією, підготовчий період 
розпочався в Києві, в готелі 
«Русь», де група організато-
рів фестивалю зустрілася з 
регіональними координато-
рами. Кривий Ріг там пред-
ставляла наша громадська 
організація: Криворізьке 
міське правозахисне това-
риство, що вже сьомий рік 
поспіль працює під керівни-
цтвом народного депутата 
України  першого скликання 
Миколи КОРОБКА.

Протягом двох днів (29 і 30 
серпня)  в Києві  проходив 
той перший етап роботи, в 
якому взяли участь більше 
півсотні регіональних коор-
динаторів, що працюють у 
22-х областях України та в 
АР Крим. Всі його учасники 
планували заходи, брали ак-
тивну участь у обговоренні 
отриманої інформації. При 
цьому велика увага була 
звернена на особливості 
в дотримання авторських 
прав.  Було багато різно-
манітних виступів як з боку 
організаторів, так і з боку 
регіональних партнерів, які 
приїхали з регіонів.

Зокрема, багато потріб-
ної і актуальної інформації 
для проведення Мандрів-
ного фестивалю в регіонах 
учасники семінари почули 
з вуст  програмного дирек-
тора  Docudays  UA Геннадія 
КОФМАНА,  координатора 
проектів співробітництва 
(Посольство Швеції  в 
Україні) Василя РОМАНЮКА, 
ч л е н а  О р г к о м і т е т у 
Міжнародного фестивалю 
документального кіно про 
права людини Docudays UA 
(в минулому – виконавчого 
директора Української Гель-
сінкської спілки з прав лю-
дини) Володимира ЯВОР-
СЬКОГО, і, звичайно ж, - го-
лови Організаційного комі-
тету Docudays UA Світлани 
СМАЛЬ.

Сергій ЗІНЧЕНКО
На світлинах: під час 

навчання в Києві.
Фото автора.
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ГАЗЕТА ПОШУКУ ПРАВДИ
ДОПОМОЖЕ ВАМ У ЖИТТІ!

На відміну від усіх інших видань Дніпропетровщини,  
наша газета є єдиною незалежною україномовною 
газетою (громадської організації «Криворізьке міське 
правозахисне товариство»), яка готується до друку і  
виходить на волонтерських засадах. Крім того, вона є 
газетою, передусім, пошуку правди, а не з метою пі-
ару влади чи з метою рекламування діяльності різних 
фінансово-промислових груп. А це означає, що «Про-
мінь Просвіти Є», шановні читачі, обов’язково допоможе 
вам у житті.

За повідомленням Державного підприємства по 
розповсюдженню періодичних видань «Преса», газеті 
«Промінь Просвіти Є» надано передплатний індекс – 
60093».

Тому редакція нашої газети інформує, що є вже мож-
ливість передплатити  газету «Промінь Просвіти Є», 
скориставшись послугами  «Укрпошти», звернувшись 
при цьому в поштове відділення за місцем вашого про-
живання. Дані про передплату розміщені на 11-й сто-
рінці внизу «КАТАЛОГУ місцевих періодичних видань на 
2017». Ціна передплати складається з вартості видання 
з додаванням вартості доставки його до читача. 

Тож цьогорічна вартість  передплати на друге півріччя 
буде така: на один місяць – 5 гривень 42 копійки,  на три 
місяці – 15 гривень 20 копійок. 

ДЕНИСЕНКО нагадав, 
що розбрат

знесилює Україну і 
віддаляє перемогу

ПЕРЕД  ОДИНАДЦЯТОЮ ЗУСТРІЧЧЮ ПЕРЕД  ОДИНАДЦЯТОЮ ЗУСТРІЧЧЮ 
З КРИВОРІЖЦЯМИЗ КРИВОРІЖЦЯМИ

Війна триває. Трагедії і Війна триває. Трагедії і 
будні розвідникабудні розвідника
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В ГАЗЕТІ «Промінь Просвіти», нашої попередни-
ці,  сторінка під цією назвою була традиційною. 
На ній редакція подавала матеріали про життя 
української діаспори в різних країнах, переважно 
– в Сполучених Штатах Америки.  А от в цьому ви-
данні – вона тільки перша, це свого роду прем’єра. 
Причому ще й має певну особливість. Бо в ній, як 
ви самі почитаєте, йде розповідь не тільки про жит-
тя української діаспо-
ри за кордоном. Вона 
присвячена черговій 
річниці газети україн-
ської діаспори в США 
«Свобода», найстарі-
шої україномовної га-
зеті в світі, що почала 
виходити друком ще з 
15 вересня 1893 року. 
Тобто, ми подаємо три 
матеріали зі «Свободи», які, на наш погляд, будуть 
цікавими для вас, наші шановні читачі.

Ми вітаємо наших колег зі 124-ою річницею свого 
існування і висловлюємо  подяку за  інформаційну 
підтримку, яку вони нам надають ще з 2006-2007-
го років, коли  газета «Промінь Просвіти» тільки-
тільки  виходила на інформаційну арену. Саме 
завдяки тій підтримці  про роботу криворізьких 
просвітян і правозахисників і дізнались у дале-
кій Америці, у Фундації імені Івана БАГРЯНОГО, а 
згодом патріотично налаштовані  громадяни США 
почали час від часу допомагати нам і фінансово. 
Продовжують вони це робити й під час тривожного 
сьогодення, коли імперська Росія розв’язала війну 
проти України. За це ми  безмежно вдячні нашим 
шановним колегам.

В центрі уваги — Українська  діаспора

Головний редактор газети 
«Українські Вісті» Сергій КО-
ЗАК протягом п’яти років пра-
цював над зібранням матері-
ялів для видання тритомника 
«Історія української діяспо-
ри». Перший том уже вийшов 
друком цього року в Києві, як 
книга «Літературної України» 
та Фундації імені Івана БАГРЯ-
НОГО. Перший том цієї вели-
кої книги має 656 сторінок.

Це видання, як також інші 
два томи, вийшло за сприяння 
Фундації імені І. БАГРЯНОГО. 
На сторінках цього тритом-
ного видання буде подано 
ґрунтовне бібліографічне до-
слідження всіх (а це майже 37 
тисяч) матеріалів унікального 
часопису, завдяки якому вста-
новлено, а відтак і збережено 
історію життєдіяльності укра-
їнської діаспори після Другої 
світової війни. Йдеться про 
газету «Українські Вісті», що 
виходила в 1945-2000 роках, 
особливість якої полягає в 
тому, що саме на її сторінках 
представлено найбільш повну 
й різнобарвну картину буття 
української діаспори.

Відтак матеріали цього три-
томника є цінним джерелом 
для вивчення громадсько-
політичних, наукових, освітніх, 
мистецьких, церковних і літе-
ратурних організацій україн-
ської еміґрації, а також життє-
писи громадсько-політичних 
діячів, акторів, науковців, 
письменників, священиків, 
відомості про яких знайдуть 
безпосереднє втілення в ен-
циклопедичній та лексикогра-
фічній сферах.

До першого тому увійшли 
матеріали розділів «Українська 
планета Ді-Пі», «Партійно-
політичне життя української 
еміґрації (статті, заяви, звер-
нення, полеміка)», «Слідами 
нашої історії», «За залізною 

заслоною», «Голодомор в 
Україні в роках 1932-1933», 
«Політв’язні, дисиденти, пра-
возахисний рух», «Молодіжні 
організації ОДУМ, Пласт, СУМ, 
студентське життя», «Імена і 
дати», «Преса, радіо, інфор-
мація та Шевченкіана».

Це видання стане справж-
ньою знахідкою для всіх, кого 
цікавить історія розселення 
українців за кордоном. Фено-
мен існування української діа-
спори підтверджують історії 
багатьох періодичних видань, 
які виходили і далі виходять за 
кордоном. Однак чимало ви-
дань, що належать до цього 
інформаційного масиву, зали-
шалися поза увагою дослідни-
ків. Серед тих часописів, про 
які хоча й згадують майже всі 
науковці, що досліджують емі-
ґраційну періодику, не було 
створено ґрунтовних розві-
док «Українських Вістей». І то 
за умов, що саме це видання 
з-поміж тих, які були засно-
вані одразу по Другій світовій 
війні‚ мало найтривалішу іс-
торію, бо виходило у світ най-
довше.

Починаючи з 2010 року з 
підтримкою Фундації імені І. 
БАГРЯНОГО з’явилися друком 
дослідження, які засвідчують 
посутній внесок у вивчення ба-
гатоаспектної проблематики 
цього часопису. Підтверджен-
ням цього є видання «Україн-
ські Вісті» в Европі й Америці», 
книжкова серія «Сторінками 
газети», «Українська плане-
та Ді-Пі», «Українська емігра-
ція», «Українська література у 
вигнанні», «Із Шевченком на 
чужині», «50 років: боротьба, 
правда, гідність і перемога» 
та багато інших.

Олексій КОНОВАЛ,
8 вересня, 2017 року, 

Фундація імені 
 Івана БАГРЯНОГО

Історія  української Історія  української 
діаспоридіаспори

25 травня минуло три роки з дня обрання 
Петра ПОРОШЕНКА Президентом України. По-
саду він здобув у надскладний для всієї Укра-
їни час. Загарбання Криму, війна на Донбасі, 
економічна криза, різке падіння рівня життя аж 
ніяк не сприяли швидкому здійсненню реформ 
та передвиборних обіцянок. Інформаційний 
портал „Слово і діло“ визначив‚ що з 248 його 
обіцянок повністю виконано 100‚ у процесі ви-
конання – 82‚ не виконано – 66. Водночас‚ коли 
люди нарікають на падіння доходів, бідність і 
навіть корупцію, вони не усвідомлюють, що це 
все –  зона відповідальності уряду, а не прези-
дента. За три роки П. ПОРОШЕНКО добився 
того, що Західня Европа та США продовжують 
підтримувати Україну завдяки величезній робо-
ті дипломатичних груп на чолі з президентом.

Посли країн „Великої сімки“ вважають, що 
саме П. ПОРОШЕНКО і уряд стабілізували еко-
номіку України та досягли успіхів у здійсненні 
реформ. Завершено процес ратифікації Угоди 
про асоціацію з Евросоюзом, впроваджено 
„безвіз“‚ є й інші досягнення в зовнішній полі-
тиці, зокрема, – курс на вступ до НАТО. Серед 
інших досягнень – продовження санкцій проти 
Росії та збереження антиросійської коаліції, 
посилення обороноздатності, відносна стабі-
лізація політичної ситуації, відсутність повно-
масштабних військових дій.

Проте внутрішню політику експерти вважають 
слабкою стороною діяльності П. ПОРОШЕНКА. 
Не вдається боротьба з корупцією, яка тільки 
декларується, темпи реформ повільні, ситуація 
на Донбасі не має поки що якогось логічного 
розв’язання. Невдалою є кадрова політика.

Експерти визначили головні завдання для 
президента на майбутнє. У внутрішній політиці 
пріоритетною залишається реальна боротьба 

з корупцією‚ завершення судової реформи та 
ініціювання виборчої реформи. Найголовнішим 
завданням є вреґулювання ситуації на сході 
України. Рішення новообраного президента 
піти на конфронтацію зі збройними формуван-
нями самопроголошених «республік» було його 
першим найсильнішим кроком на посаді. До 
кінця літа 2014 року наступальна операція три-
вала успішно, але обстановка на фронті разюче 
змінилася через пряме вторгнення до України 
реґулярних частин російської армії. Завершити 
гарячу фазу протистояння вдалося лише після 
підписанння мінських угод‚ які більшість екс-
пертів вважають досягненням П. ПОРОШЕНКА. 
Він виграв час для того, щоб піднести армію і 
зміцнити оборону.

До успіхів П. ПОРОШЕНКА експерти відно-
сять і його рішення про розпуск Верховної Ради 
сьомого скликання‚ коли‚ враховуючи суспіль-
ний запит після Революції Гідності, президент 
оголосив дострокові вибори. Разом з тим, 
на думку експертів, не відбулося очікуваного 
оновлення політичного класу президентської 
політичної сили. Одним з показових кадрових 
прорахунків президента експерти вважають 
історію Михайла  СААКАШВІЛІ. Президент про-
довжує займатися підприємництвом за посе-
редництвом своїх партнерів, які досить часто 
самі представляють владу.

Що ж стосується політичних перспектив 
П. ПОРОШЕНКА, то, за даними соціологічних 
опитувань, його авторитет далекий від того, 
який був три роки тому, проте подальші досяг-
нення та успіхи в здійсненні реформ чи вреґу-
лювання ситуації на Донбасі можуть ґарантува-
ти йому ще один президентський термін.  

Редакційна стаття газети «Свобода», 
8 вересня 2017 року

Три роки президентства

У 1930 році уся Україна спа-
лахнула вогнем селянських 
повстань. Причиною стало 
вилучення у селян посівного 
зерна, коней, реманенту для 
новостворюваних колгоспів, 
пограбування і закриття цер-
ков. Історію повстань дослі-
див за матеріалами каральних 
органів, наукових публікацій 
і споминів заступник голови 
Українського інституту наці-
ональної пам’яті Володимир 
ТИЛІЩАК. Показовими були 
масовість і поширеність по-
встань, переважна участь у 
них жіноцтва.

Більшовики криваво приду-
шили повстання, багато по-
всталих були вбиті на місці, 
інші розстріляні після при-
душення виступів. Лише у 
лютому-квітні повстали 1895 
сіл. Москва злякалася такого 
несподіваного і масового опо-
ру і СТАЛІН збагнув, що укра-
їнське село просто треба ви-
нищити. Знаряддям для цього 
став Голодомор. Дослідження 
дозволяє пояснити причину 
Голодомору 1932-1933 років. 
Звісно, спершу з селом погра-
лися у піддавки і у ряді випад-
ків повернули селянам майно 
і збіжжя. Але у Кремлі впро-
довж 1931 року вже готували 
для села голодну смерть. До-
слідження повстань 1930 року 
органічно доповнює історію 
приборкання України владою 
і кулями більшовиків, а також 
відкриває старанно замовчу-
вану трагедію.

Селяни не мали зброї, вони 
брали до рук свої знаряддя 
праці. Лише окремі чолові-
ки мали вогнепальну зброю. 
Проти селян кинули міліцію, 
прикордонників, а також так 
званих активістів – комуністів 
та комсомольців. Серед біль-
шовицького активу теж були 
жертви, але незрівняно менші 
у порівнянні з жертвами селян, 
проти яких були застосова-
ні кулемети, ґранати, кіннота. 

Повстання виявили провідни-
ків, здатних зрушити селян до 
бою. У ряді випадків це були 
колишні старшини Армії УНР, 
уцілілі після війни з Росією. 
Вони гинули в боях або були 
розстріляні в тюрмах. Історія 
зберегла їхні імена і варто б 
тепер подбати про увічнення 
цих сільських героїв.

В книзі описані повстан-
ня на нинішній Черкащині. У 
тодішній Шевченковій окру-
зі повсталих очолив Степан 
БЛАЖЕВСЬКИЙ з села Ксаве-
рового, який від революції не 
припиняв підпільної боротьби, 
спершу мав партизанський за-
гін, розбитий переважаючими 
силами червоних. С. БЛАЖЕВ-
СЬКИЙ з двома братами вчив-
ся у Черкаському духовному 
училищі, потім працював теле-
графістом на станції Бобрин-
ській. У рік повстання він знову 
скликав свій загін і діяв рішуче: 
палив по селах установи біль-
шовиків, на місці розстрілював 
активістів. Спеціальна караль-
на група під проводом Пав-
ла ОРЛОВА була спрямована 
проти повстанців. 15 лютого 
1930 року в лісовому урочищі 
Ламані Гори між Млієвом і Го-
родищем стався вирішальний 
бій, у якому загинув С. БЛА-
ЖЕВСЬКИЙ.

Друге повстання на Черка-
щині почалося 6 квітня 1930 
року в селах Драбівского ра-
йону. Його очолив 23-річний 
студент Данило ОХРІМЕНКО, 
який поставив за мету віднов-
лення УНР. Повстанці з Пере-
рвинців і Митлашівки захопи-
ли залізничну станцію Драбів, 
вбили місцевих активістів. По-
встання було придушене. Вла-
да розстріляла 20 його учасни-
ків, серед них і Д. ОХРІМЕНКА. 
69 повстанців були засуджені 
до тривалої каторги.

Більшість повстань вибухла 
стихійно. В лютому повстали 
численні села довкола Шепе-
тівки. На приборкання влада 
кинула підрозділи силовиків 
з Києва та Харкова. Першої ж 
ночі вони арештували 149 по-
встанців. Почалися репресії. 
На Луганщині в сутичках з вла-
дою були жертви з обох сторін. 
Після придушення повстання 
були розстріляні 11 його учас-
ників, засуджено десятки до 
позбавлення волі. В селі Не-
миринцях біля Старокостянти-
нова повстали жінки, які забра-
ли з колгоспу 1,5 тонни свого 
зерна, розгромили радянські 
установи. Проти них кинули 
військо і тоді жінки вирішили 
йти хресною ходою до кордону 
з Польщею. Шлях перепинила 
кіннота прикордонників.

Значні війська були спрямо-
вані на придушення повстань в 
селах Вінничини. Селяни ата-
кували озброєну кінноту. Троє 
повстанців в бою загинуло. 
На інших чекали репресії піс-
ля повстання. Повстання 1930 
року не мали жодного шансу 
на перемогу. Але засвідчили 
непокору України насильниць-
кій політиці Москви, яка проти 
українців застосувала голод і 
терор. Повчальна лекція для 
тих, хто й досі тужить за друж-
бою з північним «братнім на-
родом».

Левко ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ,
газета «СВОБОДА», 28 

липня 2017 року.
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Результати дослідження 
«Ставлення населення до ЗМІ та 
споживання різних типів ЗМІ», 
яке провела київська соціоло-
гічна компанія InMind на замов-
лення МГО Internews, показу-
ють, що довіра українців до ТБ 
та інтернет-медіа за останній 
рік суттєво знизилась. Так, 54% 
респондентів відповіли, що до-
віряють новинам на національ-
них телеканалах, в той час як у 
2016 році цей показник стано-
вив 58%, 2015-го — 61%. На за-
питання, наскільки ви довіряєте 
новинам у інтернет-ЗМІ, в 2016 
році 52% опитаних відповіли, 
що довіряють, а в 2017-му та-
ких відповідей лише 48%.

У травні-червні цього року пред-
ставники InMind опитали 4048 
респондентів. Під час презентації 
результатів дослідження директор 
Internews в Україні Вейн ШАРП від-
значив один із головних, на його 
думку, висновків дослідження — 
сталу фіксацію критичнішого став-
лення українців до ЗМІ. Тривожним 
показником згаданого опитування 
є те, що за останні три роки зрос-
ла довіра українців до російських 
медіа: російському ТБ у 2016 році 
довіряли 3% опитаних, а в 2017-му 

— 6%; російським інтернет-медіа 
у 2016 році довіряли 7% людей, а 
цього року — 10%.

Ще одним цікавим результатом 
дослідження є фіксація росту по-
пулярності в Україні соціальної 
мережі «Фейсбук». Після запро-
вадження обмеженого доступу 
до низки російських інтернет-
ресурсів частка їхніх користувачів 
серед українців значно знизилась. 
Зокрема, — тих, які використо-
вували російські соціальні мере-
жі «Однокласники» та «Вконтакті» 
для отримання новин. У 2016 році 
з мережі «Однокласники» новини 
дізнавалися 16% респондентів, а 
в 2017 році таких було вже 10%. 
Показники «Вконтакті» знизилися 
з 27% (дані за 2016 рік) до 20% у 
2017 році. Аудиторія соцмережі 
«Фейсбук», у свою чергу,  значно 
зросла за рік. В 2016 році вона 
становила 36%, а за даними 2017 
року вона зросла до 43%. Корис-
тувачі також стали частіше дізна-
ватися новини з «Фейсбуку» — в 
2016 році таких був 21%, а в 2017 
році їх частка зросла до 31%.

Вадим ЛУБЧАК, 
газета «День», 8 вересня 

2017 року

Середина липня - серпень 2015 
року. Телефоную своєму другу Миколі 
(ім’я зі зрозумілих причин змінене) – 
П.Л.), який був призваний у п’яту хвилю 
і вже з травня 2015 року виконує бойо-
ві завдання проти російських окупантів 
на сході України. Хочу похвалитися, що 
мені теж вдалося призватися до війська 
в 6-ту хвилю часткової  мобілізації і що 
на той час перебуває у Києві на курсах 
перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації офіцерів. І раптом чую глухий (наче 
з-під землі) голос Миколи: «Слава Украї-
ні! Друже, мене зараз відправляють бор-

том з Дніпра до головного клінічного гос-
піталю у Київ»

Питаю: «Ти що, поранений?»
Відповідає: «Ні. Але різко падає ге-

моглобін. Лікарі не знають що це зі 
мною…». 

Потім була зустріч у шпиталі. Микола 
вийшов сам, але видно було, що ноги «не 
хочуть іти», він був дуже худий, обличчя 
жовто-сіре, загальний вигляд – як у  он-
кохворої людини.

Питань йому не  задавав. Микола сам 
все говорив і говорив. Такі спілкування 
у київському шпиталі протягом місяця 
стали у нас не частими, але регулярни-
ми.  Багато розповідей про все,  що пе-
режито за два місяці на війні військовим 
розвідником, який отримав цей фах ще 
у радянські часи, але тільки зараз (через 
більш ніж 25 років) отримав справжній 
бойовий досвід військового розвідни-
ка. Фахівця чекали, бо не було «профі». 
Його, старшого прапорщика з досвідом 
участі у миротворчому контингенті в ко-
лишній Югославії, призначили на посаду 
кулеметника. Він один виконував функції 
багатьох: працював і як командир розвід-
взводу,  і як інструктор…  і навчав, і ходив 
на бойові виходи… Все,  що могло тра-
питися з розвідником, з ним трапилося 
за ці два місяці. Багато чого згадав він 
тоді. Ось тільки деякі моменти: багато-
кілометрові переходи по ворожій тери-
торії без сну й відпочинку; неодноразова 
втрата свідомості під час розвідвиходу 
внаслідок тривалого перебування без 
їжі і води в 40-градусну спеку в степу під 
прямими променями сонця; сильні забої 
внутрішніх органів після отримання бойо-
вих травм внаслідок ворожих обстрілів 
(коли розвідник не повинен поворухну-
тися, щоб ворог не побачив, але потра-
пляння різних уламків бетону, колоди чи 
арматури через навіть бронежилет дають 
відчутні удари). Але, мабуть, найбільш 
важко було людині, яка виростила трьох 

дітей і мала вже онуків, вбивати ворога і 
бачити, як той вмирає. А робити це йому 
довелося не тільки з автомата на невели-
кій відстані, але й безпосередньо: як ка-
жуть, руками -  тобто, холодною зброєю, 
одним рухом і швидко.

Певні фахівці можуть одразу сказа-
ти, що такий стан фізичного здоров’я 
у Миколи був спровокований ПТСР’ом 
(посттравматичним стресовим розла-
дом), який він отримав у таких жорстких 
бойових умовах. Але, як на мене, найго-
ловніше -  те, що він зміг подолати це. Бо 
він -  дуже сильна людина… 

7 вересня 2017 року,  в День 
військової розвідки України,  ви-
рішив привітати друга Миколу, який 
проживає в Кривому Розі.  Телефо-
ную. Не відповідає. Думаю, що йому 
вже не до воєнних справ. Особливо 
після того, що лягло на його плечі.. 
За 3 хвилини мій мобільний задзво-
нив. А потім відбулася розмова:

— Ви мені телефонували. Я не міг 
вам відповісти. Хто Ви і чому теле-
фонували?

— Привіт,  друже Миколо! Це Пе-
тро… Слава Україні!

— О! Героям слава!
— Ти на роботі? 
—Так, але говорити можу. Так ти,  ма-

буть,  мене з Днем військового розвід-
ника привітати вирішив? 

— Саме так. Як ти? Як твоє здоров’я? 
Ноги ходять? - Невелика пауза. 

— Та ходять. Ходять. Вже є пропозиція 
з моєї  бригади, —  на контракт команди-
ром розвідвзводу. Ось і  думаю. 

— Маєш на увазі в ДУК?
—Ні. ДУК —  то само собою. Час від 

часу там передаю досвід, навчаю… Я ж 
кажу:  це пропозиція з моєї механізованої 
бригади, де я 5-ту хвилю відслужив.  За-
раз вона знову на сході . Так ти ж знаєш,  
вона зараз під К…кою воює.

— Так. Зрозумів…
Коли напередодні Дня військової роз-

відки в Інтернеті з’явився відеоролик 
Пам’яті генерал-майора Максима ША-
ПОВАЛА «Подивись в мої очі, враже!», 
де військовий розвідник звертається до 
ворога, то мені здалося, що це говорить 
мій друг Микола. Чому?

Бо Він,  той воїн, який б’ється «…за 
кожний шматок своєї рідної землі, за 
кожну дитину, за кожну сім’ю, за дружи-
ну, за батька, за матір, за полеглих дру-
зів...» бо він не той хлопчик, якого ворог 
не боїться. Він —досвідчений воїн, який 
навчений безжально вбивати ворогів, і 
він вбиває їх, поки вони не дадуть спо-
кій його країні. Він не відчуває болю і не 
боїться смерті,  він готовий померти за 
свій дім і назавжди залишитися в серцях 
тих, за кого віддасть своє життя. В ньому 
тече кров воїна. Він — воїн. Тож «Поди-
вись в його очі, враже! Ти дивишся в очі 
своєї смерті». 

Той ролик тут 
https://www.youtube.com/

watch?v=yixOqo9-wXA&feature=youtu.be 
Петро ЛИСЕНКО
На світлинах: розвідники

С 20 б

Війна триває. Трагедії Війна триває. Трагедії 
і будні розвідникаі будні розвідника ДЕВ’ЯТЬ МІСЯЦІВ токсикозу. Зміни настрою. Болісні пологи. 

Перші безсонні місяці. Серйозні витрати. Рваний сон. Зайва вага. 
Щеплення. Муки адаптації. Пауза в кар’єрі. Десоціалізація. Потім 
- зуби. Вони ріжуться - це чують сусіди, і відчуває мама. Дитячі 
хвороби. Плач. Поради з усіх боків: одні корисні, інші - ні.

Знову витрати. Ясла. Дитячий садок. Школа. Повністю пере-
лицьований графік. Нові сімейні звички - і розрив зі старими. І як 
би ти не любив малюка - через чотирнадцять років настане пере-
хідний вік. Він буде емансипуватися від рідних, проколюючи вуха 
і пробуючи заборонене. І добре, якщо не наробить дурниць, пише 
Павло КАЗАРІН для «Української правди».

Але все це ніяк не скасовує головного. Радості материнства і 
батьківства.

Ми сприймаємо сімейне як безумовне. Заздалегідь приймаючи всі 
наслідки. Розуміючи, що обдурити біологію і соціальне не вийде. Хороші 
батьки вміють відрізняти те, що можна скорегувати, від того, що потріб-
но просто пережити. Ця формула працює з усіма новонародженими. 
Включаючи держави.

Більшість українців старші за свою державу. Вона - плід Майдану, який 
вирвав країну з анабіозу. І війна, яка позбавила ілюзій, що приватне не 
стикається з колективним. Виявилося, що інституційному «чужому» може 
протистояти лише інституційне «своє». І тепер ми набиваємо помилки 
на цьому новому для кожного шляху.

Нові універсальні граблі - спроба торгувати своєю любов’ю. Ми раз по 
раз ставимо умови для власної лояльності. «Якщо він не буде вереду-
вати - ми будемо його любити». До того ж, раз по раз задивляємос на 
сусідських дітей. Які не тільки ростуть швидше, але ще часом здаються 
вихованішим і безпроблемнішими, ніж власні. Але за кожним зразковим 
відмінником стоять його батьки. І всі ті сили, які вклали в свою дитину.

Досвід дорослішання універсальний. Свою державу не вийде купи-
ти в магазині: разом з ідеальними законами й податковою системою, 
хорошими чиновниками й правилами гри. Її можна тільки виховати. 
Вкладаючи в неї щодня і щоночі. Слухаючи поради тих, у кого вийшло, і 
відкидаючи рекомендації тих, у кого - ні.

Все сказане - не заклик миритися з недоліками. Це лише спроба на-
гадати, що участь в долі новонародженого беруть всі. Хтось - власними 
діями. Хтось - бездіяльністю. А ще - це спроба нагадати, що деякі речі 
та процеси неминучі, як опади.

Війна неминуче породжує попит на «праві» рецепти. Пробуксовка з 
правосуддям народжує підтримку самосудів. Бідність породжує по-
пулістів. І в цьому немає абсолютно нічого дивного - все це могло бути 
прописане в хрестоматії рецептів з держбудівництва. Якби її вирішили 
написати.

Вам не прийде в голову вимагати від однорічного малюка, щоб той 
пояснив, де у нього болить. Чи не станете вимагати від п’ятирічного - 
свідомості повнолітнього. Країна, що дорослішає, цілком здатна бути 
інфантильною - і головне завдання в тому, щоб вчитися на власних по-
милках. Деякі речі потрібно просто пережити - як вітрянку. Причому, кра-
ще перехворіти в дитинстві. Кір для дорослого куди небезпечніший.

Звичайно, хочеться, щоб твоя дитина була схожа на картинку з реклам-
ного буклету. Слухняна, без синців на колінах і шкідливих звичок. Щоб не 
хворіла, не вередувала і не набридала. Щоб була спортсменом і відмін-
ником.  Поважала старших, допомагала слабким і поступалася місцем у 
трамваї. Але давайте все ж начистоту - любимо ж ми її не за це.

Тому що іноді любов буває безумовною. Без умов. Просто за фактом. 
Тому що вона твоя. Вистраждана. Народжена в муках. Вона - плід від тебе 
самого. Від того, що ти здатний їй дати і чому здатний її навчити. Вона 
- твоє дзеркало. І саме тому ти йдеш захищати її від хуліганів з району. 
А не кидаєш байдуже : «і по заслузі».

Тому що іншої в тебе може і не бути.
Gazeta.ua, 11 вересня 2017 року

Свою державу можна Свою державу можна 
тільки виховатитільки виховати

43% українців користуються 43% українців користуються 
«Фейсбуком»«Фейсбуком»
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В історії України є унікальне явище, що поєднує 
в собі невичерпну душу, незламну волю, співочий 
талант нашого народу, - кобзарство. Українські 
«Гомери» впродовж віків  невтомно сповідували 
визвольні ідеї, оспівували героїку і незламний дух 
співвітчизників. Сліпі, вони крізь темінь уярмлен-
ня випромінювали світло правди і свободи; гнані, 
вони проповідували дух боротьби й незалежності; 
поневолені, вони були провісниками волі. Вихідці з 
народу, кобзарі, представляли весь народ. Недар-
ма й наш геніальний  поет Тарас ШЕВЧЕНКО дістав 
високе й одухотворене ймення КОБЗАР. 

У День знань  гімназистам 8-Б класу пощастило: 
для них у Центральній бібліотеці  міста для дітей 
влаштували  зустріч із Борисом Феодосійовичем 
БАБЕНКОМ, який теж належить до славного пле-
мені кобзарів.

Борис Феодосійович - засновник просвітницького  
руху в Нікополі, учасник Революції гідності на Май-
дані Незалежності, кобзар київської Труханівської 
Січі. За активну участь у патріотичному русі, популя-
ризацію української народної пісні небайдужого до 
майбутнього Батьківщини українця ще у далекому 
1991 році  нагороджено медалями «Козацькими 
шляхами» та «Будівничий України».

Незважаючи на свій поважний  вік, Борис Фео-
досійович не сидить на місці, він мандрує зі своєю 
бандурою просторами України, даруючи збереже-
ний скарб народної поезії.  У його піснях оживає  
минуле України, її степи, Дніпро й козацтво. 

Героїчні мелодії, якими кобзар хвилює своїх слу-
хачів, додають вивершення його міцному духові й 
повністю змінюють образ виконавця. Як тільки му-
зикант бере до рук бандуру,  простір заливається 
живою вібрацією звуків,  органічних мелодій і все 
навкруг завмирає від виразного здивування. Го-
лос виконавця глибинними тоннами низів укидає в 
дрож, зворушує пекучою історичною сльозою най-
потаємніше в наших душах. 

Найбільше враження на слухачів справили автор-
ські музичні твори кобзаря  про сьогодення України: 
«Майдан стоїть» на слова української поетеси Лесі 
СТЕПОВИЧКИ та «Народе мій, стою перед тобою на 
колінах…» на вірші журналістки Галини РУДЕНКО.

Борис Феодосійович багато говорив із гімназис-
тами про захисну силу рідного слова, про важли-
вість знання своєї історії, про роль простих людей 
у спробі змінити життя нашої країни на краще. «Ви 
господарі на цій землі,  від вас залежить майбутнє 
України!» - звертаючись до старшокласників, ска-
зав кобзар.

Завершив зустріч виконавець авторською піснею 
про Скадовськ, що теж запав у незачерствілу душу 
мандрівного кобзаря. 

Валентина СВАШЕНКО, бібліотекар
м. Скадовськ, Херсонської обл. 

На світлинах:  Борис БАБЕНКО виступає перед 
учнями в бібліотеці.
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Зараз я дуже зацікавилась історичною літературою. Останнє, 
що я прочитала, це тритомник Володимир БІЛІНСЬКОГО «Краї-
на Моксель, або Московія». Я була дуже вражена тим, наскільки 
ми й досі  не знаємо і не розуміємо нашу історію, не знаємо на-
шого коріння. А ця ж книга побудована на відкритих джерелах 
про все те. І дуже хотілося б, аби її та подібні до неї книги за 
своїм змістом читала молодь. Але, на превеликий жаль,  цього 
у нас гостро бракує, молоді люди дуже мало читають.

В той же час, мені вдалося побувати в Німеччині, в публічній 
бібліотеці. Тому я мала можливість порівняти, як  ставляться 
до читання книжок там і як – у нас, у великому за населенням і 
площею українському місті. І нам до того, як там організована 
бібліотечна справа і як там ставляться до читання, ще дуже 
й дуже далеко. Бо, наприклад, у публічній бібліотеці там все 
комп’ютеризовано: як відомості про читачів, так і весь книж-
ковий фонд. При цьому обслуговування відбувається дуже 
швидко. До того ж, у транспорті дуже багато німців читає, а 
не ведуть (як це найчастіше у нас відбувається) якісь стороні 
розмови. Та й майже не бачила я, щоб хтось із криворіжців у 
транспорті читав книгу або розгорнув газету. Планшети – це 
так, їх вистачає в руках у молодих людей, але – не книг, як у 
такій високорозвиненій країні, як Німеччина.

А ще останнім часом я прочитала книгу Володимира ЛИСА 
«Століття Якова» і рекомендую це іншим зробити, бо написана 
вона українською мовою, цікаво й читається легко.  Як і інший 
твір цього сучасного українського письменника під назвою 
«Країна гіркої ніжності». 

Крім цього, я ще прочитала кілька романів німецького пись-
менника Ліона ФЕЙХТВАНГЕРА  на історичну тематику, де 
авторська вигадка переплітається з реальними фактами з іс-
торії. ЦЕ, зокрема, романи «Іспанська балада», «Лже-Нерон» 
та інші.  Читаючи ці та інші книги й спостерігаючи за тим, що 
відбувається в світі та в нашій країні, я все ж прийшла до ви-
сновку, що все одно (попри війну та різні прикрі події), рано 
чи пізно переможуть розум, гідність і національна cвідомість. 
А тому нашим дітям та онукам ще вдасться пожити в іншій 
Україні: в цивілізованій, де в людях цінуватимуться творчість, 
розум і чесність.

Валентина ВАСИЛЬЧЕНКО, 
просвітянка і бібліотекарка, м. Кривий Ріг. 

ВСЕ ОДНО ПЕРЕМОЖУТЬ ВСЕ ОДНО ПЕРЕМОЖУТЬ 
РОЗУМ, ГІДНІСТЬ РОЗУМ, ГІДНІСТЬ 

І НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬІ НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ

Швеція підтримає філії Швеція підтримає філії 
ПАТ «НСТУ»ПАТ «НСТУ»
і стурбована і стурбована 

недофінансуванням недофінансуванням 
СуспільногоСуспільного

Посол Швеції в Україні висловив стурбованість щодо недофінан-
сування новоствореного Суспільного і розповів про новий проект 
для регіонального мовлення.

Швеція планує підтримати філії Суспільного мовника в Україні 
великим проектом. Але для успішної реформи Суспільного необ-
хідне й адекватне державне фінансування. Про це на сторінці по-
сла Швеції в Україні у Facebook написав особисто посол Мартін 
Хагстрьом.

«#Sweden plans to support regional public broadcasting in #Ukraine 
with big project. Adequate state funding of @1tvua essential for suc-
cess», – зазначив посол.

Також посол Швеції підтримав заяву РПР щодо необхідності по-
вного фінансування новоствореного ПАТ «НСТУ»: «Important points 
by @RPR_ua on detrimental underfunding of Ukraine’s new Public Serv-
ice Broadcaster @1tvua: https://t.co/Yz1rvwrC41 #UAPBC».

Нагадаємо, великий шведський проект для реформування 
регіональних мовників, який розрахований на кілька років, підтримає 
об’єднання філій ПАТ «НСТУ» в хаби та бюро. Партнером проекту є 
Суспільне радіо Швеції.

Як писав сайт «Суспільне мовлення», Представництво Євросоюзу 
в Україні також висловило стурбованість громадянського суспільства 
України щодо недофінансування суспільного мовника.

Додамо, 8 вересня 2017 року експерти Реанімаційного Пакету 
Реформ та організацій-партнерів, що супроводжують медіа-
реформу закликали Кабінет Міністрів України у проекті Державного 
бюджету України на 2018 рік передбачити фінансування ПАТ 
«НСТУ» в повному обсязі, гарантованому Законом «Про суспільне 
телебачення і радіомовлення» – тобто, у розмірі 1 млрд. 535 млн. 
367 тис. грн. Окрім мінімально гарантованих законом коштів, пе-
редбачити разове додаткове бюджетне фінансування на покриття 
витрат із обслуговування боргу ПАТ «НСТУ» перед Euronews SA, 
успадкованого суспільним мовником від колишнього державного 
телебачення. 

Сайт Суспільного мовлення, 12 вересня 2017 року 
за посиланням: http://stv.detector.media/reformuvannya/

movlennya/shvetsiya_pidtrimae_filii_pat_nstu_i_sturbovana_
nedofinansuvannyam_suspilnogo/   

Струни Струни 

душі козацькоїдуші козацької


