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ЗАЯВА
Спілки офіцерів України у зв’язку із останніми подіями 

навколо російсько-української війни

МИНУЛИЙ 11-й тиждень 2020 року був насичений контраверсійними суспільно 
значущими повідомленнями:

– Гаазький окружний суд почав розгляд справи щодо збиття літака Boeing 777 
рейсу МН17 у судовому комплексі «Схіпхол»; 

– продовжуються обстріли позицій українських військ на Східному фронті 
російсько-української війни; 

– Україна продовжує щоденно нести санітарні і безповоротні втрати; 
–  країна предметно зайнялась боротьбою із коронавірусом.
І саме в цей час під інформаційною завісою цих подій: 
 – група громадян України  – членів ОПЗЖ прямує до Москви на зустріч із керів-

ництвом держави-агресора Російської Федерації із закликом від Віктора Медвед-
чука залучити (мовою оригіналу): «парламентский потенциал, тем более что, если 
исходить из того, что в Украине Верховная рада должна принять законы, которые 
предусмотрены минскими соглашениями: и выборы, и амнистия, и особый статус, 
и изменения в конституцию, то помощь наших коллег из Госдумы, и парламен-
тов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она была бы полез-
ной…»;  

одночасно з цим тристороння контактна група з врегулювання конфлікту на Дон-
басі домовилася про створення консультативної ради у політичній підгрупі і в такий 
спосіб зробила перший крок до «прямого діалогу з народом Донбасу»; 

– укладено чергові домовленості про подальше узгодження чергового розве-
дення військ;

– почути Донбас паралельно із черговими Мінськими протоколами щодо прямо-
го діалогу закликав такий собі пан С. Сивохо, радник Секретаря РНБО України на 
громадських засадах, і 12 березня він спробував презентувати Національну плат-
форму примирення і єдності.

Складається враження, що всі ці дії були зрежисовані з одного центру, узгодже-
ні за напрямами і в часі та мають конкретну мету - перейти від активної оборони 
та відновлення територіальної цілісності України до укладання миру з російським 
агресором за будь-яку ціну на його умовах. Зважаючи на те, що ці події хоча і не 
мають ніякого правового значення, але мають правові перспективи і несуть значне 
політичне навантаження, Спілка офіцерів України заявляє наступне.

Черговий заклик агресора про допомогу стоїть в одному логічному ряду із за-
кликами про допомогу втікача-президента В.Януковича, та “допомогою” Госдуми, 
яка 1 березня 2014 року надала дозвіл на застосування Збройних Сил Російської 
Федерації на території України. Цей дозвіл не скасований і понині. Не змінилося й 
позиціонування Російської Федерації у російсько-українській війні – «их там нет». 
Рішення, дії та заяви останнього часу органів державної влади Російської Федерації і 

їх лідерів також свідчать про незмінність агресивної політики Кремля, що призвела у 
2014 році до чергової російсько-української війни. Незмінною залишається ритори-
ка агресора і щодо військово-політичної оцінки подій на Донбасі та підштовхування 
України до прямого діалогу із представниками невизнаних квазіреспублік, тому що 
такий діалог не може мати будь-яких наслідків для досягнення миру, оскільки рі-
шення приймаються в Кремлі, а не в Донецьку чи в Луганську. Водночас, остаточна 
реалізація підписаних у Мінську протоколів легімітизує так звані ЛДНР і створює 
умови для переведення Російської Федерації із статусу держави-агресора у статус 
переговірника-миротворця. 

Спілка офіцерів України вимагає відмовитися від будь-яких сепаратних, двосто-
ронніх перемовин із Російською Федерацією чи її керівництвом та рішуче відмови-
тися від діалогу із так званими “представниками Луганської і Донецької народних 
республік” та з будь якими представниками ОРДЛО.

Спілка офіцерів України закликає Верховну Раду України у зв’язку з останніми поді-
ями терміново та позачергово розглянути питання національної безпеки і дати полі-
тичну оцінку діям окремих народних депутатів України -відвідувачам Кремля та пред-
ставникам тристоронньої контактної групи -підписантам горезвісних протоколів.
Спілка офіцерів України наполягає на правовій оцінці дій групи народних депутатів 
України, які фактично закликали керівництво Російської Федерації до втручання у 
внутрішні справи незалежної держави, та дій окремих учасників тристоронньої кон-
тактної групи, які всупереч українському законодавству дали фактичну згоду на реа-
лізацію кремлівського плану  колонізації України.  Такі дії містять прямі ознаки держав-
ної зради. Ми переконані, що підписанти мінських документів - А. Єрмак та Л.Кучма 
щонайменше мають бути позбавленими можливості будь-якого впливу на хід і наслід-
ки мінських перемовин, понести належну відповідальність і відправлені у відставку.
Ми закликаємо Президента України відмовитися від ідеї створення діалогової 
платформи «Мир Донбассу» та від підтримки ідеї Національної платформи прими-
рення і єдності у будь-якому форматі, як такої, що скомпрометована. Зауважимо, 
що громадянин С.Сивохо має право на будь-яку власну думку, але думки радника 
Секретаря РНБО України С. Сивохо не повинні суперечити чинному законодавству 
України, а тому С. Сивохо має бути негайно звільнений.

Спілка офіцерів України вимагає припинення подальшого розведення військ: зем-
ля, яка полита кров’ю українського солдата, ні за яких умов не може бути зданою 
без бою. Гасло «мир за будь-яку ціну» є неприйнятним для України і має бути не-
гайно знятим з порядку денного.  Мир має бути досягнутим на українських умовах 
і він буде досягнутим, перемога буде за нами.

Слава Україні!  Героям Слава!
Заява затверджена Центральним Проводом Всеукраїнської громадської 

організації Спілка офіцерів України  17 березня 2020 року 

Голова Спілки офіцерів України 
полковник Олександр САСЬКО

    Заява розміщена за посиланням: https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=2973040236109201&id=114118848668035&__tn__=K-R 

ГЕЯ ТАКИ ЗБУНТУВАЛАСЯ ПРОТИ ЛЮДСТВА? 
(Пандемія коронавірусу COVID-19 цілковито вписується в концепцію британського ученого Джеймса Лавлока)
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Пандемія коронавірусу, на думку низки політиків, є 
найбільшою загрозою для людства після останньої 
світової війни, — адже все лихе, як то кажуть, лише 
почалося, і кінця-краю не видно, а сумарне число 
жертв пандемії, за різними експертними оцінками, 
може сягати від 15 до 80 мільйонів. Справді, втрати 
на рівні світової війни, не кажучи вже про непрямі 
втрати — про кількість ненароджених, про ката-
строфічний стан світової економіки та пов’язане з 
ним загальне погіршення стану здоров’я навіть у 
розвинених країнах...

Соціальні, політичні, економічні, медичні аспекти 
цього лиха обговорюються наразі в усіх медіа. Я ж 
хочу нагадати про сформульовані визначним (але в 
нас майже невідомим) британським ученим Джейм-
сом Лавлоком (якому торік виповнилося рівно сто-
ліття від дня народження) концепції, покликані по-
яснити чинні негативні процеси в розвитку людства. 
Чинні — і майбутні.

Член Британського королівського наукового то-
вариства Лавлок ще в 1950—1960 роках створив 
«гіпотеза Геї» (англ. Gaia), в якій він постулював, що 
Земля функціонує як свого роду суперорганізм, 
оскільки наша планета (як певна цілісність живої та 
неживої матерії) має не лише системи самооргані-
зації, а й «контрольний механізм», який підтримує 
довкілля в придатному для життя стані. Гіпотеза, 
власне, на сьогодні вже концепція Геї, представлена 
як системна організмічна наука про Землю — гео-
фізіологія. Ім’я античної богині для назви концепції 
науковцю порадив використати письменник Вільям 
Ґолдінґ, відтак воно справляє враження на глибин-
ні архетипічні шари підсвідомості людей, викликає 
широкі асоціації, зокрема й релігійні.

Гея — це своєрідна самоорганізувальна система, 
свого роду суперорганізм, що має саморегуляторні 
геофізіологічні (це теж метафора або напіфметафо-
ра) властивості, тобто підтримує цілу низку пара-
метрів внутрішнього середовища на відносно ста-
більному, сприятливому для живих організмів рівні. 
Власне, гіпотеза Геї й полягала в твердженні, що в 
планетарному масштабі життя активно підтримує 
відносно стабільні умови на Землі, комфортні для 
власного існування. «Увесь лик Землі, клімат, склад 
гірських порід, повітря й океанських вод, є не лише 
результатом геологічних процесів, а й наслідком 
присутності життя. Завдяки безперервній активності 
живих організмів, умови на планеті підтримуються 
в сприятливому для життя стані впродовж останніх 
3,6 мільярдів років, — писав Лавлок. — Будь-які 
види, які несприятливим чином впливають на довкіл-
ля, роблять його менш придатним для потомства, 
врешті-решт вигнані так само, які найбільш слабкі, 
еволюційно непристосовані види...»

Під оглядом геофізіології життя — це властивість 
цілісної складної системи, яка відкрита для потоків 
енергії і речовини та має здатність підтримувати 
свій внутрішній стан відносно постійним. При цьому 
вважається, що саморегуляція таких важливих влас-
тивостей як клімат і хімічний склад є емерджентною 
властивістю процесу розвитку Геї. Геофізіологія 
орієнтується на пошук і вивчення механізмів само-
регуляції планетарного рівня шляхом установлення 
зв’язків циклічних самопродукувальних процесів на 
клітинно-молекулярному рівні з подібними проце-
сами на інших зв’язаних рівнях таких, як організм, 
екосистеми і планета в цілому.

До речі, науково-теоретичний і філософський 
виміри концепції Геї, тобто геофізіологія, вельми 
близькі до біосферної концепції Володимира Вер-
надського, хоча головні свої ідеї Дж. Лавлок сформу-
лював, за власним визнанням, коли ще не був знайо-
мий із працями Вернадського. Він пояснює це тим, 
що донедавна були відсутні вдалі переклади творів 
Вернадського англійською мовою, а також загаль-
ною «глухотою» англомовних авторів до іншомовних 
текстів. Нині теорія Вернадського розглядається 
швейцарським дослідником Жаком Ґрінволдом як 
«інтелектуальна передісторія концепції Геї», а сам 
Лавлок зве Вернадського своїм «найвизначнішим 
попередником».

Згідно з концепцією Лавлока, Гея є самоцінністю 
і не може бути підпорядкована людині. Радше на-
впаки, людина має усвідомити, що вона частина Геї, 
що здоров’я Геї — це і її здоров’я. Необхідно спря-
мувати зусилля людей на вивчення і підтримку ор-
ганічних механізмів саморегуляції і самоорганізації 
на планетарному рівні. Найкращим піклуванням про 
людину є піклування про всю Гею. А відтак практика, 
прийнята в індустріально розвинених країнах, коли 
величезні кошти витрачаються на охорону здоров’я 
за дуже слабкої підтримки державних і міжнародних 
зусиль зі збереження біосфери і довкілля, є пороч-
ним колом. Що більше ми піклуємось про людство 
як про окремий біологічний вид, використовуючи 
для цього науково-технічний потенціал, то сильні-
ше ми погіршуємо середовище для всіх інших ви-
дів, а в підсумку, через десятки-сотні років — для 
себе (ефект відтермінованого бумеранга). В межах 
Геї мусить існувати гармонія всіх видів у свого роду 
багаторівневому симбіозі. Якщо людина кидає ви-
клик Геї, то неминуче зазнаватиме катастрофи, 
оскільки веде боротьбу сама з собою. Коли людина 
народжується, то виходить із лона матері в лоно Геї, 
яке є єдино можливою, ледь не довічною системою 
життєзабезпечення людства.

Нині, вважає Лавлок, зловживання людини 
щодо довкілля примушують цю систему пра-

цювати проти Homo Sapiens. Виглядає так, що 
людство в цілому в його чинному стані — це 
недуга біосфери. Остання і намагається зці-
литись, змінюючи деякі параметри свого іс-
нування таким чином, щоб «викинути» з себе 
людину, чи принаймні відкинути її кудись на 
маргінес. Патріарх «зеленого руху» (але не «лівак», 
яких серед «зелених» чимало, навпаки, він був кон-
сультантом Маргарет Тетчер) писав, що «ми пови-
нні враховувати страхітливі темпи змін і усвідомити, 
як мало залишилося часу, щоб діяти, а потім кожне 
співтовариство і країна повинні знайти якнайкраще 
застосування своїм ресурсам, щоб підтримувати 
цивілізацію якомога довше». Йдеться не лише про 
глобальне потепління, а й про радикальні зміни клі-
мату та спричинену людиною загальну деструкцію 
біосфери. І не випадково його книжка 2006 року 
зветься «Помста Геї» — але це не просто конста-
тація фактів, а й одночасно «керівництво для тих, 
хто вижив», адресоване людям, які боротимуться 
за існування після розпаду чинного екологічного 
механізму.

Іншими словами, концепція Лавлока — це не лише 
комплекс природничих гіпотез і теорій, які надають 
можливість досить точно прогнозувати процеси змін 
клімату та біосфери загалом та окремих компонентів 
цих змін, а певна світоглядно-філософська система. 
Ба більше — в ній ідеться і про певні квазірелігійні 
настанови, які вимагають усвідомленого прийняття 
нашими сучасниками незворотної кари за минулі 
гріхи людства. Цієї кари уникнути не можна, її можна 
тільки дещо пом’якшити, якщо нинішнє й прийдешні 
покоління поводитимуться належним чином, істотно 
зменшивши свою світоперетворювальну гординю 
і різко скоротивши бездумне споживання природ-
них ресурсів. Тільки це зможе спонукати Гею не 
знищувати, а лише відсунути на маргінес людство 
як потенційно небезпечний для її геофізіологічного 
здоров’я елемент біоти.

Отож пандемія коронавірусу COVID-19 цілковито 
вписується в концепцію Джеймса Лавлока. Зали-
шається дочекатися обіцяних синоптиками літніх 
кліматичних катаклізмів, щоб побачити на власні очі, 
якою мірою Гея збунтувалася проти людини. І навіть 
якщо будуть винайдені чудодійні ліки й вакцини, які 
зупинять пандемію з її багатомільйонними жерт-
вами, навіть якщо станеться диво, — то чи зробить 
людство належні висновки і чи змінить своє став-
лення до природи?

 Сергій ГРАБОВСЬКИЙ,
газета «День», число 20 за 2020-й рік

Cвітлина на 1-1 сторінці розміщена за посилан-
ням: https://day.kyiv.ua/sites/default/files/main/
articles/18032020/3_coronavirus.jpg 

Видатній поетесі сучаснос-
ті Ліні Костенко 19 березня 

виповнюється 90 років. Лауреат 
Шевченківської премії, поетеса-
шістдесятниця, почесний профе-
сор «Києво-Могилянської академії» 
свого часу відмовилася від звання 

Героя України, але у різних рейтин-
гах відомих людей країни зазвичай 
посідає одне з чільних місць.

Останніми роками Ліна Костенко 
не з’являється не публіці, живе вона 
у Києві.

Поетеса народилася 19 березня 
1930 року в Ржищеві Київської об-
ласті.

Першу поетичну збірку «Проміння 
землі» видала у 1957 році. З 1961 
до 1977 року принципово не друку-
валася.

Серед найвідоміших творів – «Бе-
рестечко», «Маруся Чурай», збiрки 
поезії «Вiтрила», «Проміння землі», 
«Сад нетанучих скульптур», прозо-
вий роман «Записки українського 
самашедшого».

 Сайт радіо «Свобода»,
19 березня 2020 року

ВІД РЕДАКЦІЇ газети «Промінь 
Просвіти Є»:

Ми приєднуємось до багаточис-
ленних привітань на адресу Ліни 
Василівни Костенко і пропонуємо 
нашим читачам звернутись до твор-
чості цієї видатної поетеси, а тут, на 
цій сторінці,  замислитись хоча б  над 
ось цими її рядками:

«…Бо ми такі. Ми прості. 
Ми в кожусі.

Не знаєм як. 
Не звикли до свобод.

То треба ж якось піднімать 
на дусі,

а не в болото втоптувать народ!..»

   (З книги Ліни Костенко «Берес-
течко». Історичний роман. Київ, 
видавництво «Український пись-
менник», 1999, стор. 120)

х х х
Ні щастя, ні волі, ні чуда,
ні часу, хоч би про запас.
Живу, все життя непочута.
Причетністю вбита до вас.

Ні честі, ні мови, ні згоди,
самі  лише смутки і пні.
Коханий мій рідний народе,
ти збудешся врешті чи ні?

х х х
Настане день, 

обтяжений плодами.
Не страшно їм ні слави, ні хули.
Мої суцвіття, биті холодами,
ви добру зав’язь все-таки дали.

І то нічого, що чигали круки,
що проминуло так багато літ.

З такого болю і з такої муки
душа не створить 

бутафорський плід.

х х х
Нечутно ходить вітер по землі,
цілує ніжним яблуням долоні.
Які тепер ми добрі і сумні,
які тепер ми серцем безборонні!

Як знаєм все, як хочемо не знать,
які чужі нам вихватки і пози
І як в душі не хоче проминать
і все, і всі., побачені крізь сльози! 
   (З книги Ліни Костенко «ТРИСТА 

ПОЕЗІЙ. Вибрані вірші». Київ, видав-
ництво «А – БА –  БА –  ГА – ЛА – МА 
– ГА», 2012, сторінки (відповідно, з 
першого – 246, 386 і 393). 

Світлина розміщена за таким 
посиланням: https://ichef.bbci.
co.uk/news/976/cpsprodpb/352F/
production/_111351631_419117.jpg

PS: ВАЖЛИВО при цьому ще наголо-
сити на тому, що зазначені вище книги 
Ліни Костенко наша редакція отримала 
шляхом надсилання їх зі Сполучених 
Штатів Америки від шановного п. Васи-
ля Стана, патріотично налаштованого 
сина українського народу, який разом 
із Фундацією імені Івана Багряного та-
кож матеріально підтримував нашу ре-
дакцію з метою друкування газети.  

Видатній поетесі сучасності Ліні Костенко – 90 роківВидатній поетесі сучасності Ліні Костенко – 90 років

ГЕЯ ТАКИ ЗБУНТУВАЛАСЯ ПРОТИ ЛЮДСТВА? 
(Пандемія коронавірусу COVID-19 цілковито вписується в концепцію британського ученого Джеймса Лавлока)
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ПЕРШОКВІТНЕВІ
ВИТРЕБЕНЬКИ 
ТА ДОШКУЛЬНІ

КОПНЯКИ
Ось уже й перше квіт-

ня надходить. Час по-
жартувати… Але вес-
на то прийде, то віді-
йде, аби подивитись 
на нас дещо здалеку й 
оцінити, на що ми ще 
здатні, а для чого вже 
геть непридатні. Але 
– не лише в сенсі ви-
тримати фізично різ-
ні капості задля того, 
аби ми розвивались. 
Не менше – аби зазир-
нули глибше в себе (не 
про оболонку мова, а 
про того, хто в ній там, 
всередині реагує на 
навколишнє та й сам 
дещо планує або тіль-
ки пащекує). Кажете, 
що не до жартів?.. А до 
критики-самокритики 
– теж «не»?

Подивімося, що на-
вколо нас  діється і куди 
все воно так швидко 
розігналось-побігло? 
Подивімося самі на 
себе (чи то збоку, чи то 
в дзеркало, чи то вза-
галі уявно. Вже не впіз-
наєте чи будете паль-
чиком показувати на 
когось?..

Та й взагалі помір-
куйте, наприклад. над  
світлиною, до якої ми 
звернулись і яка  розмі-
щена за посиланням:

https://image.
zn.ua/media/
images/645x426/
Oct2014/100420.jpg  
Зокрема, про те, чи ба-
гато з того часу зміни-
лось?.. 

Що погода,
що правління…
      
Зміни сталися 

в природі:
Нині сніг – 

уже не в моді,.
Сновигають лиш 

тумани,
Як у сукнях білих 

панни.

             х х х
Щоб людей

 не дратувати.
Вітер вирішив поспати
І приліг собі в долині,
Де волошки 

квітнуть сині.

             х х х
За стерно держави

 взявся,
Навігації не знавши…
Як же будеш 

кермувати, 
Щоби краху 

не зазнати?
               

Станіслав КІМАК,
   м. Кривий Ріг

Чи можна покраяти свою країну на частини з намірами додати 
їй добра? Як же це, скажете ви. Зшивали-зшивали, і на тобі: 

краяти! Не ліпиться, з точки зору здорового глузду. А ось з погля-
ду підступної великої політики внутрішніх недругів, що рядяться 
в тогу борців за мир, – ліпиться. І кравців у цій справі знайдеться 
чимало, і ножиці різного штибу у них є, лише наслідки їхніх старань 
однаково печальні.

А починалося становлення нашої державності обнадійливо: бу-
дуємо державу унітарну, державу соціальну, інтереси спільні від 
заходу до сходу. І самі не зчулися, як власності умовно всенародної 
позбулися геть та обзавелися нечуваними до цього олігархами. З 
тих пір унітарна, за визначенням, держава з усім її господарським 
комплексом, поділилася на неофіційні, але ж зони, зони впливу. 
Ось так, у таку епоху ми з вами потрапили жити.

Саме тоді, коли Україна, вибиваючись із сил, поборюючи режим 
Януковича, рвала пута авторитаризму, коли хижий двоголовий птах 
накинув оком на нашу державність, державні мудрагелі затіяли в 
умовах напівфеодального ладу чинити децентралізацію влади. 
Запущено механізм, коли місцевим князькам, навіть не криючись, 

стало можливим кивати на Київ як на призвідця місцевих провалів і 
видавати себе за рятівника своїх виборців. І найтяжче завболівали 
за долі простих людей перелицьовані януковичо-регіонали. Отож 
опоплатформівці та  опоблоківці безмірно страждають, пережи-
ваючи через загрози існуванню України збоку підступного Заходу. 
Вони волають майже по-ленінськи: вільна Україна можлива лише 
у спілці з Росією! За рецептом «принужденія к міру», розпаливши 
перед тим війну. І справжнім карантином від цієї пошесті стали 
санкції країн Євросоюзу і США.  Заради просування спільних з 
Москвою намірів промосковські «опозиціонери» в Україні навіть зі-
грали роль бабці-повитухи у появі на світ нового народу під назвою 
«народу Донбасу», аналога «народу Новоросії», за москальською 
термінологією. І все це в ім’я ніби-то єдності всього українського 
народу, але за винятком «бандерівщини». Їм подавай зміни до 
Конституції з преференціями для «народу Донбасу», вступай в 
прямий діалог з «народом Донбасу», з такою собі «новою общнос-
тю» озброєних Московією виродків, що тероризують місцеве на-
селення. І кому не зрозуміло, якими можуть бути наслідки такого 
«братнього» діалогу?

Складніше зрозуміти модель захисту народних інтересів і еко-

номічної стійкості держави самими «слугами народу». Загально-
відомо, що одним із найвагоміших гальм повноцінному розвитку 
вітчизняної економіки є її цілковита підпорядкованість інтересам 
олігархату. Стараннями нечесних політиків за довгі роки в середині 
країни, крім офіційної держави, створилася квазідержава олігархів 
з певним регіональним розподілом впливу. Не зважаючи на обі-
цянки того чи іншого з чергових керівників держави забезпечити 
«бандитам тюрми», залучити багатих допомогти бідним, покінчити 
з корупцією, ситуація з обіцяними змінами застигла в часі. Зустріч 
Президента Зеленського з олігархами у березні 2020 року дуже 
нагадує зустріч Президента Ющенка з ними в 2005 році. Обіцяні 
олігархами внески для боротьби з коронавірусом є тим самим 
безплатним сиром у мишоловці, ціна якого відшкодується їм уже 
на найближчих місцевих виборах. Зони впливу поділено, недо-
торканість олігархату збережеться й надалі…

А попереду затяжний всенародний подвижницький опір всім 
намаганням анексувати Україну, яка прагне свого відродження.

 Андрій КЕПКУН

Про наших  друзів і ворогівПро наших  друзів і ворогів

Змій-спокусник із часом змінився і став 
зеленим-зеленим: як отой хміль, що 

в’ється на головному паркані, за яким розки-
нувся сад. Але сад ріс-виростав уже без цього 
спокусника в ролі головного охоронця, якого 
звідси звільнили. «За підступ у ставленні до пер-
шої жінки». – Саме таким був присуд.   

«І що з того?  Кого це спинило?  –  вчергове по-
думки обурювався він, – лазять тепер туди, сто-
ліття за століттям, за тими райськими яблуками 
та іншими фруктами, навіть шмаркачі-недолітки 
й старезні дідугани, не кажучи вже про різних 
особливо активних. Так, і беруть собі там, що хо-
чуть і кого хочуть (чи то яблука, чи то блудливих 
послідовниць тієї так званої «першої»), не пита-
ючи ні в кого ані дозволу, ані згоди на таке... Та 
ще й називають це (нахаби!) свободою…». 

Змій у глибині душі вважав себе дисидентом 
і якось замислив навіть написати цілу велику 
книгу у вигляді підручника про те, що не треба 
довіряти владі. Але і це не вийшло. Бо Правитель 
своєчасно прочитав його думки і, користуючись 
сьогочасною технікою, надіслав йому на смарт-
фон «есемеску» з таким текстом: «За гріховний 
підхід у ставленні до цілого устрою життя (у разі 
виконання задуму) вигоню на край світу!».  

Йому після того так все набридло, що він іще 
більше позеленів і кинув свій хижий погляд на 
смартфон із пронизливим бажанням загнати у 
його віртуальні глибини увесь цей світ разом із 
Правителем 

«Нехай, нехай читає мої думки!.. Хай, хай ви-
ганяє на той свій нікчемний край світу!.. Там теж 
є життя… Хоча, звичайно, і не таке безтурботне, 
як тут, прямо біля саду… – вже не хотів Змій зу-
пиняти вільний політ своїх думок. – Бо який же 
я тоді в біса Господар землі, яким він мене на-
зиває, коли й кроку не маю ступити по цій землі 
без дозволу згори? Який, питається? Вони ж всі 
бачать, що тепер я більше нагадую якогось блаз-
ня підпарканного, аніж господаря…».

За цим обуренням буйним квітом почала 
рости-розбухати його фантазія. Бо смартфон 
мовчав. А це означало, що ніякого кінцевого рі-
шення  там, нагорі, ще не було прийнято. «Ага, 
значить можна розгулятись хоча б у просторі 
думок!..» – прокинулась у ньому вже давно при-
спана гріховними витівками фантазія неабияко-
го в минулому творця…

І, ображений різними обмеженнями протягом 
останніх років, Змій почав (епізод за епізодом) 
уявляти, що саме він зробив би, аби довести 
«цім усім ницим і грішним ще від свого наро-
дження», що він тут править  («а не їхні розбухлі 
від нахабства бажання!»), що лише йому («а не 

різним там вишкваркам чи вишкрібкам!») нале-
жить право карати чи милувати. 

«Та, наприклад, – уявив Змій першу картину, –  
розігнати хмари над землею до такої швидкості, 
щоб оті всі степи разом із лісами й горами при-
чесати вітрами-ураганами до рівня пустель… 
Або –  засипати геть всю планету білим-білим 
снігом за допомогою швидкої на виконання та-
кого наказу володарки хуртовин і вихорів Сніго-
вої Королеви!.. Або…»

Але саме в той момент, коли Змій почав кон-
струювати у своїй уяві  ще один «спосіб ефек-
тивного виховання знахабнілого у своєму непо-
слуху людства у ставленні до свого Господаря», 
смартфон знову нагадав про себе. І він, миттє-
во спочатку зрадівши, а потім, похнюпившись, 
прочитав на його екрані  таке: «Дозволяю за-
стосувати кожен із названих двох епізодів. Але 
– тільки після того, як їхня дія буде випробувана 
безпосередньо на тобі, мій необережний охо-
ронцю». 

«Ну,  як тут проявиш свою ініціативу і свою 
творчість?!» – хотів уже сплеснути спересердя  
руками Змій, але згадав, що їх у нього немає, а 
смартфон він міцно тримає перед своїми очима 
хвостом, обпершись при цьому  довгою спиною 
на паркан того саду, куди його «ще прадавні грі-
хи не пускають». 

Однак після цього надійшла згори ще одна 
(тільки виховного штибу по відношенню якраз 
до нього) інформація:

«Запам’ятай, телепню, що творчість може іс-
нувати лише там, де поселилась любов, а в тобі 
її вже немає після твого прадавнього підступу, 
а тому тобі – і не місце на райських просторах 
саду, про який ти розносиш плітки по всьому 
світу». 

Змій уже кинув погляд в різні боки у напрямку 
жінок у коротких спідницях, які ходили туди-
сюди вздовж паркану, з метою прибрати на пев-
ний час людську подобу та «трошки розважитись 
з однією-другою», як смартфон раптом знову 
вимогливо задзеленчав. Зиркнувши за кілька 
секунд на його екран, він там побачив:

«Забороняю тобі протягом найближчого пів-
року подібні перетворення з подальшими роз-
гуляями. Затям це і закарбуй собі надійно на 
своєму вертлявому хвостику. Це по-перше. А 
по-друге, у мене є одна ідея, але я не впевнений 
у тому, що ти годен для її належної реалізації. 
Продовжувати далі чи ні? Раджу трошки поду-
мати, бо раптом щось зробиш не так – і будеш 
край світу стерегти хату, мов собака. Такою буде 
твоя подальша доля.». 

Тому Змій змушений був на певний час замис-
литись. Так, бо стерегти той занедбаний край 
світу і ту вічно недобудовану хату, що скраю, та 
ще й садок вишневий біля неї, – це далеко не 
солоденький мед свободи для його жадібного 
до приємних розваг тіла, хоч і за межами саду!..  
Але ж йому, названому Господарем планети, 
так набридло жити в ролі безхатченка, що він 
тільки тихенько махнув своїм хвостом на знак 
згоди і завмер, мов та статуя Свободи в Америці, 
тільки – вкрай принижена у своєму нинішньому 
становищі.

І на екрані миттєво з’явився напис: «Можеш 
налякати грішних, які уже вважають, що самі 
правлять світом. Але – знай міру. Запусти щось 
таке маленьке-маленьке, аби воно постало 
великою-великою загрозою. Але, повторюю 
востаннє, знай міру, а тому – не поспішай у діях 
своїх, бо будеш гавкати, причому –  геть скраю! 
І буде тобі там карантин аж довіку».

«Та що тут довго думати? – Коронавірус Ковід 
Дев’ятнадцятий, приготуватися! – звелів Змій, 
– А тепер – вперед!». І він навіть усміхнувся сам 
до себе. А потім раптом у нього аж всередині 
все похололо: «Та я ж маску сам забув надіти! 
Не поспішай, я зараз, я за…»

Але це вже були його останні слова. А біля не-
добудованої хати, що скраю, миттєво з’явився 
здоровенний чорний пес із коротким, наче об-
рубаним, хвостом. Він то гавкав, то вив, то ходив 
туди-сюди під уже зовсім стиглими вишнями. 
Бо у нього не було навіть своєї маленької со-
бачої будки.  

Іван БІЛОХРЕСТ

КОРО… (ВИБАЧТЕ!)
КАРАНТИН ДЛЯ ЗМІЯ

(Коротка оповідь про вигнаного охоронця)
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КВІТЕНЬ
1-15 – 1926 – проводився дво-

тижневик деревонасаджень, до 
якого залучили все населення. Без-
коштовно відпускались декоративні 
дерева, а плодові – за низькими 
цінами.

1 – 1930 – «Червоний гірник» опу-
блікував статтю, де ставилось пи-
тання про організацію наукового 
товариства для вивчення природ-
них  ресурсів краю.

1 – 1950 – почалось будівництво 
підвісного пішоходного мосту на 
Гданцівку.

6 – 1996 – в міській лікарні №2 
(«тисячка») почали проводити уні-
кальні ендоскопічні операції за до-
помогою відеокамери.

«6 квітня 2011 р. у засобах ма-
сової інформації  було поширено 
повідомлення голови Дніпропе-
тровської обласної державної 
адміністрації Олександра Віл-
кула  про те, що він незабаром 
підпише Наказ про запрова-
дження тимчасових правил ре-
єстрації  інтернет-ЗМІ. Як зазна-
чив очільник адміністрації, такі 
дії викликані бажанням навести 
лад в інформаційному просторі. 
Громадський рух «Стоп цензу-
рі!» заявляє, що такі дії  голови 
Дніпропетровської ОДА прямо 
суперечать положенням Кон-
ституції України…» – з матеріалу 
«Громадський рух «Стоп цензурі!» 
застерігає Олександра Вілкула», 
оприлюдненого в числі 7-му газети 
«Промінь Просвіти» за 2011-й рік. 

7 – 1926 – відбулося  засідан-
ня президії окружного виконкому, 
де було заслухано доповідь голови 
комісії про стан українізації на Кри-
воріжжі – діяло 72 групи з вивчення 
мови, в яких проходили навчання 
2163 службовця. Вирішено: під час 
роботи службовці повинні говорити 
українською мовою, а працівники, 
яких віднесено до ІІІ категорії, ма-
ють взяти розписку, що вони про-
тягом трьох місяців вивчать мову, 
а про осіб, які вороже ставляться 
до українізації, –  повідомляти у ок-
рвиконком.

Газета «Промінь Просвіти», 
число 9 (18) за травень 2007 
року: «Все почалось 7 квітня  
цього року на Благовіщення. 
Прилетіла голубка горлиці й зви-
ла нашвидку разом зі своїм на-
парником гніздечко на підвіконні 
офісу нашої «Просвіти», що на 
проспекті Карла Маркса. Потім 
з’явилося сіреньке і маленьке 
таке пташеня. Воно тремтіло від 
холоду, коли залишалося одне й 
дуже раділо, коли хтось із бать-
ків приносив йому попоїсти. За 
повсякденними турботами ми 
й не помітили, коли те пташе-
ня виросло в птаха. 2-го травня 
він кілька разів сильно змахнув 
крильми, намагаючись злетіти, 
а потім сів і вже по-дорослому 
споглядав подвір’я, час від часу 
зиркаючи на нас, просвітян, що 
постійно кудись поспішали…А 
пополудні його вже не було на 
підвіконні. Полетів…»  – з матері-
алу «ВИРІС ПТАХ У «ПРОСВІТІ».

11 – 1930 – вийшло перше число 
багатотиражної газети «Робсількор 
Криворіжжя».

11 – 1940 – на благоустрій і роз-
ширення мережі парків міста з місь-
кого бюджету виділено 165 тисяч 
карбованців, на поліпшення сані-
тарного стану – 105 тисяч карбо-
ванців, на посадку дерев на КМК 
і догляд за ними – 112 тисяч кар-
бованців.

15 – 1925 – народився криворізь-
кий художник Г.Г.Шишко (помер – в 
1994 році).

15 – 1926 – відбулись перші за-
няття міського об’єднання безро-
бітних, організовані бібліотечною 
секцією окрполітпросвіти. 

15 – 1981 – в Палаці культури 
імені Артема створена шоу-група 
«Нотка»

15 – 1995 – у Кривому Розі від-
бувся міжнародний фестиваль ба-
яністів.

17 – 1920 – створено районний 
(басейновий) профспілковий гір-
ничий комітет. 

«17 квітня у нашому місті по-
бували представники руху «Чес-
но» (це директор Міжнародно-
го інституту демократії Сергій 
Таран та регіональний коорди-
натор Соломія Бобровська)…» 
– з матеріалу  Сергія Зінченка 
«Депутати-невидимки від Кри-
воріжжя та інші «герої невиди-
мого фронту» (газета «Промінь 
Просвіти», число 8, квітень, за 
2013-й рік).

18 – 1921 – у зв’язку з великою 
кількістю випадків захворювань на 
грунті голоду в Кривому Розі та на 
рудниках відкрито тимчасові лікар-
ні.

19 – 1926 – повідомлено, що осо-
би, які не володіють українською 
мовою, будуть прийматися на ро-
боту тільки за згодою окружної ко-
місії з українізації. 

20 – 2010 – у сквері на вулиці від-
крито світломузичний фонтан. 

21 –  2001 – освячено відродже-
ний храм Покрови пресвятої Бого-
родиці.

22 – 1875 – затверджено проект 
будіавництва залізниці від Катери-
нослава через Кривий Ріг до містеч-
ка Казанки Здійсненню цього про-
екту завадила війна з Туреччиною 
1877-1878 років.

22 – 1921 – прийнято постанову 
Криворізьким повітовим виконко-
мом про поділ повіту на райони: 
Широківський, Гурівський, Софіїв-
ський, Ганнівський, Пятихатський, 
Залізорудний.

26 – 1990 – розпочались пере-
дачі місцевого телебачення. Перші 
телепрограми готував старший ре-
дактор обласної студії телебачення 
В.П.Сердюк. 

27 – 1775 – розпочала роботу по-
штова станція «Кривий Ріг». Роз-
тащована за півтора кілометра на 
північ від однойменної слободи, де 
сходились вісім доріг. Для несен-
ня служби на станції поставлено 5 
козаків Війська Запорозького Ни-
зового. Час відкриття цієї станції 
СТАВ ОФІЦІЙНОЮ ДАТОЮ ЗА-
СНУВАННЯ КРИВОГО РОГУ.

27 – 1996 – в міській лікарні №3 
відкрито аптека для чорнобильців 
(друга в Україні). Станом на 1996 
рік у Кривому Розі нараховувалось 
8 тисяч чорнобильців.

29 – 1921 в селі Ганнівці загинув 
відомий повстанський ватажок, ко-
мандир «Степової дивізії» і Голо-
вний отаман Холодного Яру Кость 
Пестушко.

30 – 1920 – авидано «Декрет про 
надра землі». Скасовано права 
власності на поверхню землі та її 
надра на всій території УСРР. 

З квітня 1770 року – в Кривому 
Розі розташувалася ставка Коша 
Запорозької Січі.20 квітня кіннота 
з похідним Кошем  вирушило у на-
прямку до Кривого Рогу. Військо 
очолював наказний отаман: вій-
ськовий отаман Микола Косап. 

Квітень 1880 року – Криворізька 
волосна управа звернулась до Хер-
сонської повітової управи з прохан-
ням відкрити в містечку нотаріальну 
контору.  Управа включила Кривий 
Ріг до списку населених пунктів, де 
був необхідний нотаріус.

Квітень-травень 1895 року – 
катеринославський купець М. Ко-
пилов і почав розробляти шість 
рудників на Трапаківському пласті. 
Ще один рудник він відкрив біля 
роз’їзду Шимановського. 

Квітень 1921 року – єдине спо-
живче товариство організувало 
першу в Кривому Розі  ідальню: «Бу-
динок громадського харчування». 
Це підприємство відіграло значну 
роль у боротьбі з голодом у 1921-
1923 р. р. 

Квітень 1930 року – розпочало 
роботу місцеве радіомовлення: 50 
звилин на день (у травні 1980 року 
було вже 268 тисяч абонентів). 

Квітень 1936 року – у Криво-
му Розі відкрилась перша музична 
школа: імені М.В. Лисенка.

Квітень 1976 року – введено в 
експлуатацію машинобудівний за-
вод «Констар».

Квітень 1991 – на вулиці Мелеш-
кіна поблизу приміщення Саксаган-
ського райвиконкому встановлено 
гранітний обеліск на честь лікві-
даторів аварії на Чорнобільській 
АЕС.

Число 7-ме (квітень) газети 
«Промінь Просвіти» за 2008-й 
рік (з матеріалу просвітянки, 
радіожурналістки ТРК «Криво-
ріжжя» Олени Маковій (Богданії 
Світанок): «Якщо говорити про 
екологічний стан Кривого Рогу, 
то втішного тут майже не знайти. 
За даними зі статистичної звіт-
ності, по місту налічується понад 
три з половиною тисячі джерел 
забруднення атмосферного по-
вітря, а викиди забруднюючих 
речовин тільки минулого року 
становили понад 608 тисяч тонн. 
Тож не дивно, що криворізькі 
просвітяни одразу зацікавили-
ся семінаром-тренінгом  у Запо-
ріжжі за участю журналістів під 
назвою: «Екологічні проблеми: їх 
визначення та вирішення», відря-
дивши туди свого представника. 
Організатором же цього заходу 
виступила Запорізька обласна 

громадська організація «Демо-
кратичні ініціативи-2002». 

Число 9-те  газети «Промінь 
Просвіти» за травень 2015-го 
року, з матеріалу «Криворізька 
«Просвіта» змусила «регіональну 
державну телерадіокомпанію» 
внести зміни до своєї редакцій-
ної політики»:

 «Від редакції нашої газе-
ти… було надіслано інформа-
ційний запит,… у якому йшла 
мова про наступне: «1. Яке по-
ложення із законодавства Укра-
їни послужило основою для 
того, аби в Редакційній політиці 
телерадіооб’єднання (?) у пунк-
ті 8 з’явилося наступне: «Жур-
налісти телерадіооб’єднання 
виключають у своїй роботі ідеї 
ксенофобії, націоналізму, дис-
кримінаційного ставлення до 
будь-кого за будь-якою озна-
кою»? 2. Яке значення терміну 
«націоналізм» (а їх, як мінімум, 
два) із числа тих, які містяться в 
словниках сьогочасної України, 
взято у Редакційній політиці за 
таке, що пояснює основи такої 
політики в діях телерадіооргані-
заці?..  22 квітня цього року (як 
це зазначено у відповіді за підпи-
сом генерального директора ТРК 
«Криворіжжя» Івана Васильовича 
Галамасюка) була надіслана ін-
формація такого змісту: «Редак-
ційний статут нашої організації 
затверджено наказом Державно-
го комітету телебачення і радіо-
мовлення України від 13.07.2007 
року № 302, й відповідно до За-
кону України: «Про телебачення 
і радіомовлення» в ньому зазна-
чені  основні напрямки роботи 
творчого колективу. Дякуємо за 
Вашу уважність та повідомляємо, 
що згаданий термін виправлено 
на «нацизм», у зв’язку з друкар-
ською помилкою».

ЦІКАВЕ УКРАЇНЦІЯМ 
ПОВСЯКЧАС

КУРКУЛІ (ГЛИТАЇ) – вкорінений 
радянсько-пропагандистським 
апаратом  термін для визначення 
заможних селян, так званої сіль-
ської буржуазії… Прошарок доре-
волюційних куркулів було ліквідо-
вано в процесі земельних реформ 
1920-2921 років на підставі рішення 
1-го з’їзду КНС України, який їхні 
господарства прирівнював до по-
мішицьких. До куркулів потрапили 
всі, хто мав наділ понад 15 деся-

тин або користувався найманою 
працею. Таких господарств у Верх-
ньодніпровській частині Криворіж-
жя у 1917 було: із засівом 15-25 
десятин – 5, 25 %, 25-50 десятин – 
2, 15%, понад 50 десятин – 0, 28%, 
тобто 7,68% від всіх селянських 
господарств. У Херсонській час-
тині їх було 8,3 відсотка. Вони за-
ймали близько 27% всієї селянської 
землі. Протягом 1920-1921 фізично 
ліквідовано тих, хто чинив збройний 
опір радянській владі, а решті за-
лишено так звану «трудову норму», 
яка на Криворіжжі складала 1,2 де-
сятини на їдця та забороняла мати 
найманих робітників. При введенні 
непу у 1921 було скасовано трудову 
норму для господарств, які не ви-
користовували найманої праці, а з 
1922 дозволили «трудову оренду» 
терміном до 6 років та наймання 
тимчасової робочої сили. В першій 
половині 1920-х термін оренди по-
довжили до 12 років… Внаслідок 
такої політики на селі виникла нова 
верства заможних хазяїв – уже ра-
дянських куркулів. На початку 1925 
господарства, які мали засів понад 
15 десятин, складали 3,6%, у 1924 
їх було 8,1%... У 1927 було проголо-
шено «наступ на куркулів хлібоза-
готівлями та податками»…У липні 
1929 розпочато висилку перших 
десятків куркулів, г-в за списка-
ми, заздалегідь складеними ДПУ. 
На початку лютого 1930 проведено 
масову кампанію колективізації у 
Криворізькому окрузі, при якій було 
усуспільнено 98%... У цих госпо-
дарствах було конфісковано 4 тися-
чі коней, близько 4 тисяч корів, 4 ти-
сяч хат, близько 5 тисяч інших спо-
руд. На 12 березня 1930 з округу за 
межі  України було виселено 1163 
родини (5747 осіб)…Багато селян, 
рятуючись від розкуркулення, зна-
йшли притулок на рудниках Крив-
басу (близько 3 тисяч осіб), близько 
4 тисяч самі виїхали в інші місця 
проживання… Згідно з діючим за-
конодавством, куркулі та їхні діти до 
1937 були позбавлені права голо-
су. Вони не могли влаштуватися на 
престижну роботу, у школи і вузи їх 
приймали в останню чергу, вони не 
отримували стипендій. Були й інші 
утиски, які продовжувалися до по-
чатку радянсько-німецької війни.

(«Історична енциклопедія 
Криворіжжя», том І, авторства 

Олександра Мельника і 
Сергія Балабанова, ст. 395-396).

УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР КРИВОРІЖЖЯУКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР КРИВОРІЖЖЯ
Шановні наші читачі, продовжуючи друкувати календар, ми знову звертаємось до ма-

теріалів із видань старшої наукової співробітниці Криворізького історико-краєзнавчого 
музею Ірини Стеблини «Криворіжжя: календар пам’ятних дат і подій на 2015 рік» та 
«Криворіжжя: календар пам’ятних лат і подій  на 2016 рік». Ми  використали і в цьому 
числі інформацію з 1-го тому науково-популярного видання «Історична енциклопедія 
Криворіжжя» авторства  Олександра Мельника і Сергія Балабанова. Ну, і, звичайно ж, 
як і раніше,  звернулись до публікацій газет «Промінь Просвіти» та «Промінь Просвіти Є» 
про діяльність нашої організації, починаючи з 2006-го року. Плануємо долучити також 
й іншу літературу, про що будемо вас інформувати. При цьому подаємо й далі матері-
али під внутрішньосторінковою рубрикою «ІЗ ЦІКАВОГО УКРАЇНЦЯМ ПОВСЯКЧАС» (це 
інформація  із вже зазначених та інших джерел,  яка не прив’язана до якоїсь окремої 
дати, але, на наш погляд, є важливою для розуміння процесів, що відбувалися з пли-
ном років на території Криворіжжя).       


