Змагатимеш до поширення сили, слави,
багатства і величі Української Держави

Конгрес
Українських
Націоналістів

email: nacija@ukr.net

!

www.nacija.org.ua

25 листопада 2008 року № 48 (264)

УКРАЇНА ПАМ'ЯТАЄ – СВІТ ВИЗНАЄ

СВІЧА ПАМ'ЯТИ

Микола ПРИБЕРЕЖНИЙ

Дещо непривітною й холодною видалася
минула субота – на світанку почав падати на
землю лапатий сніг, що, перетворюючись у
дощ, додавав ще більше жалю, суму й скорботи
учасникам масових заходів з ушанування
пам'яти мільйонів невинно убієнних українців,
які 75 років тому стали жертвами штучного мо
ру, влаштованого злочинною комуністичною
системою Радянського Союзу.
Багато людей у цьому вбачали закономір
ність – мовляв, це жертви тоталітаризму повер
таються у вигляді сніжинок на рідну землю...
...До належного пошанування своїх співвіт
чизників, загиблих від голоду у далеких і страш
них 30х роках минулого століття український
народ пройшов непростий і тривалий шлях. За
радянських часів одна лише згадка про цю
трагічну сторінку нашої історії нещадно кара
лася. І лише з появою на політичній мапі світу
незалежної України сучасне покоління україн
ців довідалося про страшний Голодомор і вжах
нулося від його масштабів.
Наш святий обов'язок – донести правду про
страхіття безкровної війни до нинішніх поко
лінь народу, всієї світової спільноти, зробити
все, щоб подібне не повторилося в майбутньому.
До честі Президента України Віктора
Ющенка, у цьому напрямі він працює не
втомно і послідовно. І його одержимість,
особливо в останній період, прилучення до
цієї важливої й відповідальної справи учених
істориків, засобів масової інформації, усіх

свідомих українців заслуговують
на повагу.
Апогеєм цієї напруженої й копіт
кої праці і стали заходи, що пройш
ли 22 листопада ц. р. не тільки в
Україні, а й далеко за її межами, по
всюди, де мешкають наші співвіт
чизники.
Зокрема, у столиці – місті Києві
вранці за участю Президента Ук
раїни Віктора Ющенка відбулася
панахида та молитва "Зі святими
упокій..." за жертвами Голодомору
1932–1933 років, яку провели
спільно в Софійському соборі
представники усіх релігійних кон
фесій України.
Після цього у рамках вшануван
ня 75х роковин Голодомору в Ук
раїні відбувався Міжнародний фо
рум "Народ мій завжди буде!". У за
ході взяли участь Президент Ук
раїни Віктор Ющенко, Президенти
Грузії Михаїл Саакашвілі, Латвійсь
кої Республіки – Валдіс Затлерс, Ли
товської Республіки – Валдас Адам
кус, Республіки Польща – Лех Ка
чинський. Всього на форумі були
представлені делегації 44 держав
світу, а також міжнародні орга
нізації – Європейський парламент,
ЮНЕСКО, Парламентська асамблея
Ради Європи.
Перед учасниками дійства висту
пили президенти України, Грузії,
Латвії, Литви і Польщі.
Звертаючись у своєму виступі до
присутніх, Віктор Ющенко, зокрема, сказав:
"Сьогодні нас об'єднала пам'ять про одну з
найбільших катастроф в історії людства і житті
України – злочин геноцидуГолодомору на
нашій землі. Голод був вибраний як знаряддя
упокорення Українського народу. Метою було
знекровити Україну, підірвати її сили і таким
чином усунути можливість відновлення дер
жавности".
Таким методом було безжально згублено
мільйони невинних людей, половина з яких –
діти. Одночасно винищувалася інтелігенція,
письменники, науковці, вчителі, священики –
усі, хто міг чинити найменший інтелектуаль
ний опір.
Перші спроби донести до світу слово прав
ди про Голодомор зробили в 30ті роки бри
танські журналісти Гарет Джонс і Малкольм
Маґґерідж, інші дослідники, дипломати, люди
доброї волі з Британії, Німеччини, Італії, бага
тьох інших країн.
Супроти цих, на жаль, поодиноких дій Ра
дянський Союз у звиклий спосіб організував
пропаганду та дезінформацію, яку найяскраві
ше засвідчили піднесені репортажі Уолтера Дю
ранті, згодом лауреата Пулітцерівської премії.
"Наш голос, наш біль, наш крик світ не почув.
Ми будемо завжди пам'ятати всіх праведників,
хто постав на захист України, – наголосив
Віктор Ющенко, зазначаючи, що тепер зусилля
із донесення правди про цю трагедію ук
раїнської нації почуті світом.
_________________________
Закінчення на 2 й стор.

ЗВЕРНЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА ДО УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ З НАГОДИ 75х РОКОВИН
ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ
Вельмишановний Український
народе.
Високодостойні гості.
Дорогі співвітчизники.
75 років. Повний вік нормально
го людського життя. Вік, що міг бути
призначений для щастя, для сліду на
землі, для продовження роду і життя.
Зі спогаду із села Савинці на
Київщині – "У сім'ї Танчика Василя
померли він сам і його дружина, а
їхня маленька грудна дитина ще бу
ла жива, горнулась до маминих гру
дей. То це дитинча також забрали на
цвинтар і вкинули в яму, воно ще
якийсь час сиділо в куточку ями, по
ки його не засипали землею...".
XX століття. Серце Європи. Чор
ною землею засипано людське жит
тя, наше життя, українське життя.
Коли, Український народе, пере
творились Твої зорі на гіркий і чор
ний полин?
Чотири, три століття до цього?
Коли Твої зорі, Твої очі, Укра
їнський народе, стали чорними
дірами?
Вісімдесят років тому? Сімдесят
п'ять тому? Шістдесят п'ять? Слідом
за втратою держави, голодоморами,
війнами?
Немов в об'явленні Івана Бого
слова, у чорних апокаліптичних зо
рях поглинуто біблейську третину
нашої душі, роду, землі, життя, нашої
пам'яти.
Чи усвідомлюємо ми вагу цієї
втрати? Чи усвідомлюємо свою
відповідальність? Чи усвідомлюємо,
що тут першопричина нашого
нинішнього буття?..
У моєму слові – не печаль і не
тризна.
У моєму слові – національний
біль.
У моєму слові – сила великого
народу.
Цей день об'єднує мільйони. А
отже, смерть відійшла.
Ми – живі. Ми – держава. Ми пе
ремогли.
Ми подолали зло.
Сьогодні Україна і світ вшанову
ють 75ті роковини найжорстокі
шого злочину, вчиненого проти на
шого народу, – Голодомору 1932–33
років.
Сьогодні, на Дніпрових схилах
відкриваємо національну святиню –
Меморіал пам'яти жертв геноциду.
Через 75 років нація і держава
віддають борг загиблим нашим бра
там і сестрам.
Я вдячний усім співвітчизникам і
світовому українству, які шукали і
відновлювали правду про Голодо
мор. Я закликаю вас не зупиняти цю
благословенну працю.
Я вдячний главам держав, парла

ментам та урядам, міжнародним ор
ганізаціям і громадськості за брат
ню солідарність з нами.
Ми повертаємо собі і світу знан
ня про пережиту нами, одну з най
більших катастроф в історії людства.
Її масштаб – немислимий, не
зліченний.
У пік Голодомору на нашій землі
щодоби помирало 25 тисяч осіб.
Терор голодом в Україні був
чітко спланованим актом геноциду.
Це – очевидний факт.
На відміну від інших регіонів
СРСР, в Україні у людей вилучали все
до крихти.
Територію України і Кубані, де
проживала більшість українців, ото
чили війська, щоб добити наймен
шу надію.
У справі України Сталін мав на
меті одне: упокорити селянство,
знищити провід нації і зламати хре
бет українства – найбільшої іншо
етнічної частини імперії і найбіль
шої її потенційної загрози.
Переді мною – документ доби.
Це – запис акта про смерть Андрія
Остапенка від 13 травня 1933 року.
"Причина смерти – зазначити до
кладно: українець".
А далі – чисте поле. Як писав
італійський консул у Харкові Серд
жіо Граденіго, "колонізація змінить
етнографічну природу України.
Можливо, в дуже близькому майбут
ньому не доведеться більше говори
ти ні про Україну, ні про укра
їнський народ...".
Україна вижила. І Україна пере
могла.
З братньою шаною і співчуттям
схиляємо голову перед всіма, хто, як
і ми, постраждав від сталінського
режиму, – росіянами, білорусами,
казахами, кримськими татарами,
молдаванами, євреями і десятками
десятками інших націй.
_________________________
Закінчення на 2 й стор.
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З не меншим болем згадуємо політи
ку морального нейтралітету і невтру
чання, якої дотримувалися у ті роки
провідні країни світу. Саме тому з на
дією і вірою у справедливість ми сприй
няли той факт, що нинішня світова хода
українства на вшанування пам'яті про
жертви Голодомору почута міжнарод
ною спільнотою. Ми вдячні світові за
солідарність і підтримку".
Від імені Української держави Пре
зидент висловив вдячність усім держа
вам і міжнародним організаціям, які
визнали Голодомор 1932–1933 років ак
том геноциду, засудили його як злочин
проти людськости і вшанували мільйо
ни невинних жертв.

25 листопада 2008 р.
щив майже 2 мільйони казахів. Я згадую
штучний голод на Північному Кавказі. Я
згадую Катинський розстріл польських
офіцерів. Я згадую вторгнення Радянсь
кого Союзу в Естонію, Латвію і Литву у
1939 році. Я згадую масові депортації
народів СРСР – кримських татар, повол
зьких німців, угорців, болгар, фінів, кал
миків, інгушів, чеченців, карачаївців,
балкарців, ногайців, турківмесхетин
ців, понтійських греків. Я згадую Куро
пати поблизу Мінська. Я згадую Биків
ню. Я згадую придушення Угорської ре
волюції 1956 року і розстріл Празької
весни у 1968 році. Я згадую знищених
ГУЛАГом сотні тисяч росіян, представ
ників інших братніх народів. Я згадую і

СВІЧА ПАМ'ЯТИ
Президент також по
дякував усім церквам та
релігійним громадам, які
сьогодні разом з Украї
ною. Особливу вдячність
він висловив Вселенсько
му патріархові Варфо
ломію І та Папі Римському
Бенедикту XVI, які, вшано
вуючи пам'ять жертв Голо
домору, разом із своїми
вірними молитовно при
єднуються до поминання
невинно убієнних.
Зокрема, Віктор Ющен
ко процитував звернення
з нагоди 75ї річниці Голо
домору Його Всесвятости
Варфоломія І: "...жахи ХХ
століття не зламали хреб
та нації, не зробили з ук
раїнця раба і послушного
виконавця чужих намірів... У світовій
історії за весь час існування людства не
було такої трагедії, щоби за один мир
ний рік знищити більше людей однієї
нації, ніж було знищено за кілька років
війни. І хоч хто що б говорив, хоч як би
намагався применшити зло, це явна оз
нака геноциду".
За словами Президента, Україна
завжди буде вдячна Роберту Конквесту і
Джеймсу Мейсу – американським до
слідникам, які одними з перших відкри
ли світові правду про Голодомор.
"Ми складаємо шану всім, хто разом
з нами прокладає шлях до відновлення
історичної справедливості", – сказав
Глава держави.
Оцінюючи наслідки голоду для Ук
раїни, Президент назвав найголовні
шим те, що як нація українці змогли ви
стояти у цій трагедії: "Найголовніше: Ук
раїна вистояла і Україна перемогла. Пе
ремогла правда, перемогла історична
справедливість. Так є і так, безумовно,
буде. Народ мій є. Народ мій завжди
буде. Навіки вічні".
"Від імені Української держави, – на
голосив він, – я закликаю всі народи
об'єднатися для спільного суду над то
талітарним комуністичним режимом. Я
закликаю засудити будьякі спроби ре
абілітувати й виправдати злочини
Сталіна та його опричників. Я закликаю
об'єднатися всіх людей доброї і чесної
волі, щоб ніколи не допустити повто
рення політики зневаги до людини, до її
прав, до національного суверенітету не
залежних держав.
Трагедія України – не виняток, а
один з найбільш вражаючих прикладів
політики ненависти до людини, що була
втілена комуністичним режимом. Сьо
годні я хочу згадати і вшанувати пам'ять
про трагедії інших народів. Я згадую го
лод в Казахстані у 1931 році, що вини
______________________
Закінчення. Початок на 1 й стор.

кажу – цьому немає і не може бути за
буття".
На форумі також виступили пред
ставники міжнародних організацій, зо
крема Європейського Парламенту.
У ході проведення заходу були зачи
тані фрагменти листів президентів Пара
гваю, Ірландії, США, Фінляндії, Чеської ре
спубліки, Швейцарії, Аргентини та інших
країн, які висловили Україні солідарність
у пам'яті про жертви Голодомору.
Після цього глядачам показали теат
ральну постановку, в якій відтворено епі
зоди про те, як конфісковували урожаї і
провіант у селян в 30х роках минулого
сторіччя і як вони вмирали з голоду.
У другій половині дня епіцентр за
ходів у рамках вшанування пам'яти
жертв Голодомору 1932–1933 років пе

Гусар Віталій
Хоменко Микола
Олійник Марія
Крук Микола
Тимчина Василь
Салига Роман
Тріщенко Віктор
Сахацький Олександр

мадські та культурні діячі, регіональні
делегації, свідки Великого Голоду.
Після освячення Меморіального
знака Президент та інші учасники цере
монії поставили свічки до монумента.
Віктор Ющенко виступив зі звер
ненням до Українського народу, після
чого було оголошено загальнонаціо
нальну "хвилину мовчання".
Президент України разом із главами
іноземних держав висадили біля Ме
моріального знака кущі калини.
У Залі пам'яти Меморіалу Віктор
Ющенко запалив "Незгасиму свічку".
Цим власне розпочалася цьогорічна
Всеукраїнська акція "Засвіти свічку!".
"Свічки пам'яти" біля Меморіала за
палили інші учасники пам'ятних за
ходів.
У Залі пам'яти Віктор Ющенко та
інші глави держав переглянули доку
ментальну відеоінсталяцію про Голодо
мор 1932–1933 років.
Біля Меморіального знака також
відбувся завершальний етап Всеук
раїнської акції "33 хвилини", метою якої
стало увічнення пам'яти жертв Голо
домору.
У рамках цієї акції з 6 вересня що
вихідні у кожному населеному пункті

НАША ДОВІДКА
Станом на 17 листопада 2008 року Голодомор актом геноциду прямо визнали 13
держав (в хронологічному порядку): Естонія, Австралія, Канада, Угорщина, Литва,
Грузія, Польща, Перу, Парагвай, Еквадор, Колумбія, Мексика та Латвія.
Своє слово про Голодомор як геноцид сказали США. У Компендіумі соціальної док9
трини Ватикану вказано, що у ХХ столітті проти українців було вчинено геноцид. Голодо9
мор геноцидом визнали Балтійська Асамблея, до якої входять Естонія, Латвія та Литва,
законодавчі органи 229х адміністративно9територіальних одиниць 8 держав світу: Авст9
ралії, Аргентини, Бразилії, Великої Британії, Іспанії, Італії, Канади та Португалії.
Європейський Парламент визнав Голодомор злочином проти Українського народу
та проти людяности. ООН, ЮНЕСКО та ОБСЄ прийняли документи, в яких вшановується
пам'ять жертв Голодомору. Подібні документи ухвалили законодавчі органи шести дер9
жав: Аргентини, Іспанії, Чилі, Чехії, Словаччини та Росії (яка замість слова "Голодомор"
вживає фразу "голод 309х років"), а також двох адміністративно9територіальних оди9
ниць Аргентини.

ремістився у Парк Вічної Слави, де
відбулася церемонія відкриття Ме
моріального знака "Свічка пам'яти".
У пам'ятних заходах взяли також
участь Президент Латвії Валдіс Затлерс,
Президент Литви Валдас Адамкус,
керівники іноземних парламентів та
міжнародних організацій, урядовці з
різних країн, дипломати тощо.
Пам'ять жертв Голодомору прийшли
вшанувати представники центральних
органів виконавчої влади України, Вер
ховної Ради, релігійних конфесій, гро

Наші корпункти
Вінниця
Дніпропетровськ
Донецьк
Житомир
Запоріжжя
ІваноFФранківськ
Кіровоград
Київська обл.

НАША ДОВІДКА
Всеукраїнська акція "Засвіти свічку!"
вперше відбулася у 2006 році. Після "хви9
лини мовчання" всі, хто хоче вшанувати
пам'ять невинних жертв Голодомору, ма9
ють засвітити і поставити на підвіконня
свічу – символ скорботи і пам'яти про
мільйони наших загиблих співвітчизників.
Увечері 22 листопада поминальні свічі бу9
ли запалені в Києві на Михайлівській
площі та біля Меморіального знака
"Свічка пам'яти", в усій Україні та на кон9
тинентах світу.
22 листопада також завершилася
міжнародна акція "Незгасима свічка", яка
розпочалася 1 квітня в Австралії і протя9
гом останніх місяців успішно пройшла у
33 країнах світу, в тому числі у шести
країнах СНД – Білорусі, Казахстані, Мол9
дові, Росії, Вірменії та Грузії. Метою акції
було залучення світового українства до
заходів з відзначення 759х роковин Голо9
домору 1932–1933 років. Упродовж 2008
року символічна свічка передавалася як
естафета з країни в країну, де закордонні
дипломатичні установи України разом з
місцевими українськими громадами про9
водили заходи з ушанування пам'яті
жертв Голодомору (поминальні бого9
служіння, скорботна хода, вечори9реквіє9
ми тощо). З 26 жовтня акція відбувалася в
обласних центрах України.

(0432) 35F02F09
(056) 748F17F92
(062) 337F23F48
(0412) 44F52F32
(0612) 67F31F82
(0342) 3F11F35
(0522) 36F95F25
(04497) 4F92F93

України впродовж 33 хвилин зачитува
лися імена померлих від голоду ук
раїнців та назви сіл, занесених на "чорні
дошки".
…Біля Меморіального знака палахко
тять тисячі вогниківсвічок, запалених
на честь жертв голодної смерти у
1932–1933 роках. У цю мить вони дуже
схожі на мерехтіння далеких зірок у
вечірньому небі…
А на землю лягають лапаті сні
жинки...
Микола ПРИБЕРЕЖНИЙ

Київ

Мохналь Михайло
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Парфенюк Василь
Квачова Олеся
Кривко Ігор
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ЗВЕРНЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА ДО УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ З НАГОДИ 75х РОКОВИН
ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ
______________________
Закінчення. Початок на 1 й стор.

Наш біль додає нам сили і гідності.
Ми закликаємо всіх і насамперед Російську
Федерацію спільно, як справжні, чесні і чисті
один перед одним брати засудити злочини
сталінізму і тоталітарного Радянського Союзу.
Ми були разом у цьому пеклі.
Ми відкидаємо зухвалу, блюзнірську брех
ню про те, що звинувачуємо якийнебудь на
род у нашій трагедії. Це не так.
Злочинець – один. Це – імперський ко
муністичний радянський режим.
Ті, хто сьогодні заперечують Голодомор і
виправдовують Сталіна "раціональним спосо
бом управління", – беруть на себе чорну і при
речену печать зла.
Ми засуджуємо найменші спроби виправ
дання катів наших народів.
Нам потрібна правда, співпереживання і
спільний суд над минулою кривдою.
Для України Меморіал, який відкриваємо
сьогодні, – це символ нашого очищення.
Сюди йде світла дорога від Михайлівської
площі і святого народного монумента пам'яті.
Сюди, з усіх сторін течуть потоки людей –
сюди течуть українські ріки, що їх приймає в
єдиному морі Дніпро.
Тут, на цьому місці, я скажу найсокро
венніше.
Я прошу в Господа очищення для нашого
народу.
Я прошу прощення за всі свідомі і несвідомі
гріхи, зроблені нами впродовж тисячолітньої
історії.
Я прошу очищення від скверни і первород
ного гріха ворожнечі поміж братами, що ніко
ли не дозволяла нам бути єдиною і сильною
державою.
Я прошу очищення від гордині і зради.
Я прошу очищення від віри в ідолів і від кля
того служіння чужим столицям.
Я прошу очищення і звільнення від страху –
від демона, що не дає нам повірити у власні си
ли, у власний корінь, у власне національне "я",
що народжене і завжди народжується цією чу
довою землею.
Повірити. Раз і назавжди. Для всіх.
Наші зорі перетворились на чорний, гіркий
полин тоді, коли ми втратили себе, коли втра
тили свою гідність, своє єство, коли дозволили
розділити і підкорити наш дух.
Звідси походить наше безсилля і недовіра
до себе.
Звідси походить наша пасивність, наша ху
торянська приниженість і страхом породжена,
захована в нікчемну псевдоіронію зневага до
національної гордості і національних ціннос
тей.
Це – не пафос. Нація повинна нести відпо
відальність за своє минуле, за кожну помилку,
що викарбувана на її чолі.
Лише через чесну, болючу відповідь перед
собою, лише через усвідомлення своєї ук
раїнської приналежности, для нас відкриється
нове життя і нове майбутнє.
Так постає наша перемога.
Перемога єдиної і вічної України.
Перемога нації і держави над рабством.
Перемога життя над смертю.
Сьогодні – не тільки День пам'яти.
Сьогодні – День Свободи.
День нашої найбільшої і найзначимішої
Свободи від страху і приречености.
З найчорнішої безодні нація здатна повер
нути своє світло і сотворити диво, що підтвер
дить перед Всевишнім право на вільне і щасли
ве наше життя.
Бо світ тут. У нашому серці.
Я вірю, я глибоко і твердо вірю – якщо сьо
годні у кожному нашому вікні загорить свіча
пам'яті, ми зрозуміємо найважливіше –
Нація повернулася.
Нація житиме вічно.
Вічна пам'ять загиблим і вічна слава Україні.
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39го скликання

Забезпечення Украї
ни енергоресурсами –
одне з головних питань
незалежности держави.
Енергетичний баланс
України за останні роки характе
ризується такими цифрами:
частка природного газу серед
енергоносіїв становить 42–45
відсотків, вугілля – 25, нафти –
13, атомної енергетики та інших
джерел – 14 відсотків. Таким чи
ном, головним джерелом енер
гозабезпечення держави є при
родний газ. А у загальному ба
лансі споживання первинної
енергії в Україні нафта і газ скла
дають до 60 відсотків.
Річне споживання газу в Ук
раїні становить у середньому
70–73 млрд куб. м. Необхідна йо
го кількість забезпечується за
купівлею газу через посеред
ників із країн Середньої Азії та
Росії. Щорічні закупівлі газу ста
новлять понад 50 млрд куб. м. Це
11 показник у світі за обсягами
споживання і 5 місце за обсяга
ми імпорту газу. Частка імпорту в
газовому балансі України кри
тично висока – понад 70
відсотків.
Головною економічною і
політичною загрозою існуванню
Української держави на сьогодні
є енергетична загроза.
Росія постійно використовує
газовий фактор для тиску на Ук
раїну. Вже на першій зустрічі
Віктора Ющенка з новим прези
дентом Росії Дмитром Медведє
вим було повідомлено про підви
щення з 1 січня 2009 р. російсь
кої ціни на газ для України май
же вдвічі.
Характерною рисою росій
ської позиції є те, що завжди по
рушується питання тільки про
європейські ціни на газ для Укра
їни, але ніколи – про приведення
до європейського рівня тарифів
за транспортування російського
газу через Україну та зберігання
у підземних сховищах.
Крім того, такі взаємовідно
сини між Україною та Росією
пов'язані з тим, що основним
(монопольним) постачальни
ком газу до України є Росія, а Ук
раїна є монополістом в транзиті
російського газу до Європи (80
відсотків обсягів російського га
зового експорту до країн Європи
і Туреччини транспортується га
зотранспортною системою Ук
раїни). Утім використання цих
факторів може стати точкою
поєднання взаємовигідних інте
ресів двох країн. Проте, для
уникнення енергозалежности
України потрібно активно зай
нятися цією проблемою. У струк
турі газового балансу України до
2010 року співвідношення ім
порту та національного видобут
ку має скласти 50 на 50 відсот
ків – тобто по 25 млрд куб. м. Для
цього необхідно здійснити ком
плекс негайних заходів із зрос
тання вітчизняного видобування
нафти і газу з існуючих 20 млрд
куб. м на рік до 25 млрд.
Вирішити питання зменшен
ня енергетичної залежності Ук
раїни можна на таких засадах:
– збільшення власного видо
бутку паливноенергетичних ре
сурсів (насамперед нафти і при
родного газу);
– участь у освоєнні нафтога
зових ресурсів у інших країнах
на основі угод про розподіл про
дукції.
Досягнення
максимально
можливого рівня забезпечення
власними паливноенергетич
ними ресурсами є принциповим
завданням національної еконо
міки. Значна роль у його вирі

шенні належить НАК
"Нафтогаз
України".
При цьому державні ор
гани влади, в свою чер
гу, мають забезпечити
режим сприяння "Наф
тогазу України", що сти
мулюватиме розвиток
нафтогазового
ком
плексу та зміцнить енергетичну
безпеку України.
Належне використання вже
розвіданих запасів нафти і газу в
комплексі з проведенням не
обхідного обсягу геологороз
відувальних робіт та забезпечен
ням очікуваних приростів за
пасів вуглеводнів відкриває
цілком обгрунтовані можливості
стабілізації та нарощування об

!

куб. м газу, 157,2 млн т нафти і
186,2 млн т конденсату.
Таким чином, у морській ак
ваторії прогнозується 37 відсот
ків сумарних нерозвіданих ре
сурсів газу України, 21,4 відсот
ка – нафти і 53,8 відсотка – кон
денсату.
При роботі на морському
шельфі НАК "Нафтогаз України"
має необхідні технічні потуж
ності, технології та кадровий по
тенціал для ефективного ви
вчення і освоєння надр при гли
бинах води не більше 80 м. Тому
Компанія вважає за доцільне на
згаданих теренах проводити
весь комплекс робіт з освоєння
надр власними силами. Але біль
ше половини ресурсів вуглевод

який у нашій державі несе повну
відповідальність за виконання
національної програми за обся
гами видобутку газу, є нарощу
вання власних ГРР з орієнтацією
на відкриття середніх і великих
родовищ.
Проблеми видобутку вугле
воднів в Україні пов'язані також з
тим, що понад 70 відсотків за
пасів нафти і 15% газу за кри
теріями рівня виснаженості,
обводнення продукції, колек
торських характеристик порід
належать до категорії важкови
добувних. Їхня розробка потре
бує специфічних, наукоємних і
високовитратних технологій.
Обов'язковою умовою наро
щування видобутку газу в Україні

АКТУАЛЬНО

ГАРАНТІЯ СТАБІЛЬНОСТИ –
ОСВОЄННЯ ВЛАСНИХ НАДР
сягів видобування природного
газу та нафти. На сьогодні газ
власного видобутку в обсязі до
20 млрд куб. м повністю спрямо
вується на потреби населення.
Фонд експлуатаційних сверд
ловин компанії НАК "Нафтогаз
України" нараховує 2497 газових
та 2450 нафтових свердловин (з
них у ДК "Укргазвидобування"
2133 газових і 148 нафтових
свердловини, в ДАТ "Чорномор
нафтогаз" – відповідно 90 та
148). Майже 75 відсотків діючих
газових свердловин працюють з
поточним дебітом менше 25 тис.
куб. м на добу і тільки 6 від

нів Чорного моря знаходиться
на глибині моря понад 80 м. Для
пошуку і розвідки на таких гли
бинах Україна не має технічних
можливостей. Тому, як виняток,
доцільно залучити іноземних
інвесторів для освоєння глибо
ководних покладів української
частини морського шельфу.
Розрахунки свідчать, що як
що обсяги пошуковорозвіду
вального буріння досягнуть
рівня, передбаченого Національ
ною програмою "Нафта і газ Ук
раїни до 2010 року", то за таких
умов до 2030 р. можливо приро
стити розвідані запаси в обсягах

є формування ринкових меха
нізмів стимулювання видобутку
газу за рахунок удосконалення
цінової політики для створення
передумов для самостійного
інвестування у видобуток нафто
газовими підприємствами з от
риманого ними прибутку.
Випереджаючими темпами
повинно зростати видобування
газу на шельфі морів. Якщо в
2007 р. видобуток газу з морсь
ких родовищ склав 1,26 млрд
куб. м, то в 2030 р. він прогно
зується в обсязі 10 млрд куб. м
(35 відсотків всього видобутку
газу в Україні).

сотків – з дебітом понад 100 тис.
кубометрів на добу.
Реальні запаси вуглеводнів
України, які можуть розглядати
ся як ресурсна база видобутку,
складають близько 600 млрд куб.
м газу та приблизно 100 млн т
нафти. Тому стратегічним за
вданням нафтогазової промис
ловости України є приріст розві
даних запасів вуглеводнів.
На сьогодні одним з пріори
тетних напрямів розвитку наф
тогазової галузі України є роз
відка і видобуток вуглеводневої
сировини українського сектору
акваторій Чорного і Азовського
морів, освоєність яких складає
зараз лише 4 відсотки. Нероз
відані запаси вуглеводнів (кате
горії С2 +С3+Д1+Д2) на шельфі
цих морів Українським держав
ним геологорозвідувальним інс
титутом оцінені в 1852,96 млрд

понад 1022,7 млрд куб. м газу і
150 млн т нафти та конденсату.
Підприємства НАК "Нафтогаз
України" з метою виконання
приростів запасів повинні що
річно вводити в пошукове бу
ріння в середньому 30 нових
перспективних площ. Для підго
товки до буріння такої кількости
площ необхідно щороку прово
дити сейсмічні роботи на 40–45
нових площах, отримуючи від
повідну кількість спеціальних
дозволів на їхнє геологічне вив
чення. Фактично ж у 2007 р.
підприємства Компанії отрима
ли тільки один новий і продов
жили дію шести спеціальних
дозволів, а в поточному році не
отримано жодного спецдозволу,
а продовжена дія тільки десяти
старих!
Таким чином, головним зав
данням НАК "Нафтогаз України",

Але відсутність коштів стри
мує введення нових відкритих
родовищ. Так, на сьогодні не вво
диться в промислову експлуа
тацію родовище Субботіна на
морському шельфі всього в 20 км
від берега. Його прогнозні гео
логічні запаси перевищують 100
млн т нафти і 15–20 млрд куб. м
газу. Родовище відкрито два роки
тому. Аналогічною є ситуація з
Одеським родовищем, де запаси
газу оцінюються в 30 млрд кубо
метрів.
Розвиток нафтогазовидобув
ної галузі потребує значних
капіталовкладень, але існуючий
податковий тиск суттєво усклад
нює видобувним підприємствам
виконання виробничих про
грам. Якщо здійснити необхідні
капіталовкладення у видобуток
природного газу, навести лад у
ліцензуванні та наданні спецдоз

волів на розробку родовищ і пер
спективних площ, внести зміни
до нарахування рентних пла
тежів, то до 2030 р. ми зможемо
задовольнити попит на газ за
рахунок власного видобутку не
менше ніж на 40 відсотків проти
існуючих сьогодні 27. Якщо цьо
го не зробити, то внаслідок при
родної вичерпаности родовищ
рівень національного видобутку
природного газу знову впаде до
16–18 млрд кубометрів на рік, і
залежність від імпорту збіль
шиться.
Потрібно наголосити, що
весь видобуток НАК "Надра Ук
раїни" здійснюється на підставі
угод про спільну діяльність з ко
мерційними підприємствами,
тобто видобутий газ не залу
чається для постачання населен
ню, бюджетним організаціям та
підприємствам комунальної теп
лоенергетики.
За умовами передачі нафто
газорозвідувальних підрозділів
НАК "Надра України" в корпора
тивне підпорядкування НАК
"Нафтогаз України" і відповідно
го переоформлення спеціаль
них дозволів (ліцензій) на кори
стування надрами стане можли
вим на законних підставах при
пинити дію Угод про спільну
діяльність з комерційними під
приємствами і, практично без
додаткових затрат, наростити
видобуток газу НАК "Нафтогаз
України" на 500–600 млн кубо
метрів на рік, а нафти з конден
сатом – на 125 тис. т на рік. Запа
си родовищ НАК "Надра Ук
раїни" дозволяють при їх належ
ному облаштуванні протягом
2–3 років досягти видобутку газу
в обсязі 2,5 млрд куб. м на рік і
нафти з конденсатом – 200 тис. т
на рік.
НАК "Надра України" щороку
бурить від 30 до 40 тис. метрів
проходки гірських порід, що
становить тільки 10 відсотків від
можливостей наявного у неї
парку 60 бурових верстатів. Для
порівняння, ДК "Укргазвидобу
вання", маючи 82 бурові верста
ти, забезпечує понад 270 тис. м
проходки на рік. Таким чином,
НАК "Надра України" не виконує
свого статутного завдання – на
рощування ресурсної бази вуг
леводнів в Україні. У період
2001–2007 рр. в цілому в Україні
приріст розвіданих запасів вуг
леводнів склав 117,7 млн. т
умовного палива, в т. ч. по НАК
"Нафтогаз України" – 100,2
млн. т (85,1 відсотки), по НАК
"Надра України" – 14,8 млн. т
(12,6). Наявні ресурси розві
дувальних площ НАК "Надра
України" дозволяють при їх пе
редачі підприємствам НАК
"Нафтогаз України" збільшити
щорічний приріст розвіданих
запасів вуглеводнів на 8–10
млн. т у. п.
Збереження нинішнього ста
ну завдає значної шкоди інтере
сам держави, оскільки запаси і
ресурси родовищ та розвідуваль
них площ, які перебувають на ба
лансі НАК "Надра України", ще на
тривалий час залишаться фак
тично законсервованими в над
рах і не даватимуть реального
видобутку нафти і газу.
Нині, коли Україна відчуває
дефіцит газу і нафти, власний ви
добуток може стати найваж
ливішим заходом із зміцнення
енергетичної безпеки країни.
Потреба в ньому нагальна і без
умовна. Це справа кожного з нас.
Прикро, що замість усвідомлен
ня цього, у нас не припиняються
спроби використання ПЕКу,
який є становим хребтом еко
номіки та держави, для отриман
ня політичних дивідендів, полі
тизації проблем енергетичної
безпеки України.
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ЧИТАЦЬКА ПОШТА

УКРАЇНСЬКИЙ
ІНТЕРЕС
НА ДОНБАСІ
Іван КОЗАЧЕНКО,
шахтар, ветеран праці

Шановна редакціє української
патріотичної газети, привіт тобі з
донецької землі!
Звертаюсь до вас зі своїми ук
раїнськими турботами з деукраїні
зованого міста на Сході України.
Містечко наше – Крама
торськ – можна назвати Воротами
Донеччини, бо стоїть воно на в'їзді
в Донбас з боку Києва, Львова та
Дніпропетровська. Коли прибу
ваєш одним зі швидких потягів, ба
чиш серед степу стрункі копри
найновішої та найпотужнішої
вітчизняної шахти "Краматорська
Західна №1". Копри пофарбовані у
кольори державного прапора Ук
раїни. Хоча ця найприбутковіша
шахта на початку другої каденції Л.
Кучми була поспіхом приватизова
на та продана якомусь грекові, гро
мадянину Росії. Як спритно все бу
ло зроблено – достоту ніхто з про
стих акціонерів не знає. Намісни
ком того грекавласника є колиш
ній нардеп, Герой України, голова
міської організації Партії регіонів
Леонід Байсаров. Він усі 17 років
незмінно керує шахтою, і, власне,
багато в чому завдяки його зусил
лям шахта з довгобуду вийшла у
лідери: за рівнем видобутку коксів
ного вугілля близько 7 мільйонів
тонн на рік, а після введення ново
го блоку – 10–12 мільйонів тонн!
Прості робітники досить непогано
тут заробляють, принаймні утричі
більше за середньомісячну зарпла
ту в усій вугільній промисловості
України.
Інженернотехнічні
працівники отримують іще більше.
Щоправда, ротація кадрів не при
пиняється, бо не всі витримують
той жорсткий порядок, за якого
робітники мають бути мовчазни
ми і беззахисними виконавцями
нелегкої роботи. Зрозуміло, що це
підприємство – ВАТ "ВК шахта
КраматорськаЗахідна №1" – є ду
же ласим шматком для мільяр
дерівкосмополітів. Та й нині, на

мою думку, прибутки від видобутих
мільйонів тонн вугілля надходять
переважно на банківські рахунки
ненаситної орди чужоземців, а не
до бюджету міста і держави. Не зай
ве було б, залучивши економістів,
проаналізувати правдиві еко
номічні розклади нашої шахти.
Краматорськ – типове стоти
сячне місто шахтарів, залізнични
ків, приватних підприємців. Но
вим мером нашого міста рік тому
обраний молодий підприємець
Андрій Ляшенко від "Нашої Ук
раїни". Приступивши до роботи,
повністю відмовився від політики,
наголошуючи на тому, що голов
не – це господарство міста, кому
нальні та соціальні послуги лю
дям. Нову команду сформував з
регіоналів, комуністів та кількох
соціалістів. Ці люди дуже далекі
від національної свідомости ук
раїнців, ігнорують державну ук
раїнську мову в своїй управлін
ській роботі та у ЗМІ. Зокрема, на
ша колишня міська та районна га
зета "Маяк" почала друкуватися
майже повністю мовою "старшо
го" брата. Хоча я добре пам'ятаю,
як у 60ті роки минулого століття
ця газета друкувалася українсь
кою. І це несло радість звичайним
людям, незважаючи на глуху стіну
"пролетарського інтернаціоналіз
му". Звісно ж, ніхто з донбасівців
не відав: саме тоді, коли шовініс
тичні спеціалісти у верхах зараху
вали українську мову до непер
спективних, в імперії СРСР розпо
чався рух шістдесятників. Підні
мали свій голос і українці Донеч
чини. Насамперед публіцисткри
тик Іван Дзюба, людина незрів
нянної жертовности Василь Стус,
вчительфілософ Олекса Тихий,
мужній правозахисник Микола
Руденко. Це далеко не повний пе
релік борцівшістдесятників за
нашу мову, за інтереси української
нації, котрих виплекала земля До
неччини.
Отже, обов'язковим завданням
є нагадувати співвітчизникам про

ПАМ'ЯТИ ПОЕТА
ІВАНА МІРОШНИЧЕНКА
Талановитому ізюмському поетові,
громадському діячеві, щедрій, добрій,
щирій людині виповнилося б 72 роки
Микола ШЕХОВЦЕВ,
учитель історії

У день народження всі, хто лю
бить його чисту, як джерельна во
да, поезію, пом'янули поета.
У поезіях Мірошниченка завж
ди лунав заклик до щирого люди
нолюбства. Широкий, вільний, до
брий світ його поезії не виник на
порожньому місці. Рідна ізюмська
природа стала підгрунтям усього
високого, чим жив усі свої 70 років
цей талановитий чоловік. Тому
справжні цінности життя звіряв з
усім прекрасним, що є на рідній ук
раїнській землі.
Іван Мірошниченко – особис
тість унікальна. Свідчення того –
його драматична життєва дорога.
Працював лісорубом, шахтарем,
директором Харківського облас

ного радіо, фахівцем з газового
устаткування, охоронцем. До са
мої смерти прожив самотньо в
убогій хатинці, де не було ні газу,
ні радіо, ні телебачення. Негараз
ди, які спіткали Івана в житті, ніко
ли не ставив вище від нещасть
інших людей, вчився дбати про
ближніх.
Комуністична влада не шанува
ла поетаінакодумця, шістдесятни
ка, всіляко переслідувала його, за
бороняючи друкувати вірші й кри
тичну щодо влади прозу. Йому
пропонували виїхати до Канади,
обіцяючи пошану та достаток. Але
він гнівно відповідав на те: "Не мо
жу залишити могили своїх предків,
сплюндровану та принижену
більшовиками Батьківщину на
призволяще". Саме на таких са
мовідданих українцях тримається

те, що ми всі – українці, не дивля
чись на те, що нас довго зросій
щували, намагалися знищити
вільний козацький дух, рідну мову,
та й зараз продовжують те робити
руками комуністів, вітренківців та
регіоналів. Мовляв, для чого
потрібна на Донбасі українська
мова, адже нею розмовляє лише
незначна частина селян чи кол
госпників. До речі, колгоспів вже
немає, села наші катастрофічно
руйнуються, вимирають. А з ними
гине і ця "мужицька" мова. Скільки
ж чекати тих часів, коли вголос за
звучить рідне слово наших дідів
прадідів?
Можна продовжити цю невесе
лу тему засиллям у нашому краї
російської церкви Московського
патріархату – ворожої до нашої
державности, мови, духовности,
культури, самобутности. Сумно, що
вже другий рік у центрі Крама
торська будують ще один величез
ний храм Московського патріар
хату, а тим часом будівництво
пам'ятника Великому Кобзареві у
центрі міста всіляко гальмується.
Навіть збирають протестні акції та
намагаються зруйнувати камінь
пам'ятний знак, котрий вдалося
поставити та освятити півтора ро
ки тому.
Ятрять серце болючі питання:
хіба ми, дорогі краяни, живучи на
Донбасі – своїй землі, не варті того,
щоб поставити величезний мону
мент БатьковіТарасу? Хіба не гідні
ми того, щоб в україномовному
храмі рідною мовою заспівати на
весь голос слова духовного гімну:
"Боже, великий, єдиний, нам Ук
раїну храни!"
А може, нас, українців, на Дон
басі зовсім немає? Може, ця тери
торія вся заселена мутантами, чу
жоземцями? Не треба в усьому зви
нувачувати тільки чиновників і
владу, при цьому нічогісінько не
роблячи для покращення своєї
долі.
Хотілося б завершити свого ли
ста мажорною нотою. Україну зно
ву чекають вибори. Хочу побажати
нашому народові таки розпізнати
й обрати гідних синів своєї нації –
тих, для кого Україна, наша мова і
державність, наша віра стоять ви
ще від особистих вигод, і які готові
самовіддано боронити інтереси
насамперед корінного народу –
українців. Якщо українцям буде до
бре на рідній землі – то й усім буде
добре.
наша багатостраждальна земля, на
ше козацьке волелюбство.
Усі, хто знайомий з поезією Іва
на Мірошниченка, вважають його
беззаперечним українським пат
ріотом. Усе життя він писав вірші
українською, кохався в українській
пісні. В родині його батьків панува
ла народна українська культура,
завжди лунала українська пісня.
Напевно, це допомогло поетові
створити справжні ліричні перли
ни та видати сім поетичних збірок.
Ось, приміром, такі рядки:
"Кохання – хміль
скороминучий.
Життя – суворий, хижий вир.
З'єднає, кажуть, і розлучить.
А ти не вір, а ти не вір.
Любові іншої не знаю.
Одну тебе в душі несу,
Не полишу, не проміняю
На всіх красунь, на всіх
красунь..."
Високо поцінували Івана хар
ківські колеги по перу, удостоївши
премії імени Олександра Олеся. А в
"Антології інтимної лірики Сло
божанщини" були опубліковані
кращі Мірошниченкові вірші.
Глибоко переконаний, що й вули
цю, на якій жив слобожанський по
етподвижник, потрібно назвати
його ім'ям.

ПОЗБУТИСЬ КУЛЬТУ
КРЕМЛІВСЬКОГО КАТА
Андрій ТКАЧЕНКО,
кандидат економічних наук, член КУН

Взятися за перо мене спонукала поїздка на Вінниччи
ну – мою Малу Батьківщину. Те, що черговий раз я поба
чив, – жахає. Села вимирають. Молодь спивається. Вінниць
ка обласна рада змушена самотужки обмежувати торгівлю
спиртним, адже в області найвищий в Україні відсоток за
хворювань на білу гарячку серед підлітків. Закриваються
школи. Стрімко скоротилася кількість автобусних рейсів із
сіл до райцентрів. Наприклад, у Погребищенському районі
лише двічі на тиждень селяни можуть автобусом дістатися
до районного центру. Як наслідок – величезні черги, бійки,
крики, волання.
А візьмімо районний центр Погребище. Почала громада
добру справу – будують у центрі Божий Храм. Але місцева
влада принципово не демонтує монумент більшовицькому
катюзі – Леніну. Він так і бовваніє на відстані 15и метрів від
стін храму. Складається враження, що владці збираються
здійснити подання на канонізацію цього кровопивці. Адже
ніхто не замислюється над тим, до чого призводить така
"виховна" робота, адже поруч – школа. Така "ідеологія" по
роджує роздвоєння у душах людей – і дорослих, і підлітків.
Або інший приклад. В останні роки на Вінниччині поча
ли забивати дошками вікна і закривати невеликі залізничні
станції, як, наприклад, станція Рось. Хіба це сприятиме
відродженню села? Чи спонукатиме молодь залишатися у
сільській місцевости? Людям доводиться у чистому полі
очікувати потяга. Подібні дії назвати інакше як злочином не
можна. Адже замість того, щоб наводити порядок, поліпшу
вати залізничне та автомобільне сполучення, приводити до
належного стану дороги, здійснюється злочинне умисне
руйнування того, що створено раніше. Цілі райони можуть
перетворитися на пустку, яку заселятимуть інші люди. Мож
ливо, саме це комусь вигідно.
І все це відбувається на очах українських патріотів. Куди
ж вони дивляться? Куди ми дивимося?
Або візьмімо місто
та залізничний вузол
Козятин. Якби у Він
ниці
та
Козятині
справді діяли укра
їнські патріоти, вони
ніколи не допустили б,
щоб до сьогоднішньо
го дня гіпсовий кат
Ленін стояв у центрі
касової зали станції
Козятин і своїми гіпсо
вими підборами тис
нув на свідомість гро
мадян Незалежної Ук
раїни. Та й у цент
ральній пасажирській
залі станції Козятин ще
один бовван "сидить" з
двома дітьми. Ідоли
часів більшовицької
імперії заполонили всю територію станції, нібито не було
ніякого Указу Президента Віктора Ющенка.
Не полінувався я оглянути і центр міста. Ось іще один
увіковічений кат. Але жодного пам'ятника борцям за неза
лежністьУкраїни. Хоча з нашої трагічної історії відомо,
скільки тих же подолянвінничан склали тут свої голови у
боротьбі проти більшовицької чуми. Але вони так і залиши
лися невідомими. Натомість продовжують шанувати крива
вого вождя, який приніс горя і крові більше, ніж усі чингіз
хани та гітлери разом узяті.
Для того, щоб мої землякивінничани не звинуватили
мене в упередженості, хочу наголосити: культ особи Леніна
не подоланий сьогодні не лише на Вінниччині, а й назагал в
Україні. Наведу показові приклади з місця, яке справедливо
вважають колискою Української державности, де писалася
Перша наша Конституція Пилипа Орлика. Мова йде про За
порізький край, де я живу майже 40 років.
У місті Запоріжжі центральна вулиця – проспект Леніна,
який закінчується площею імені Леніна, праворуч від назва
ної площі – порт імени Леніна, що розташований на озері
імени Леніна. Ліворуч від площі – гребля Дніпрогесу імени
Леніна, за якою починається Ленінський район міста.
Звісно, на площі імени Леніна стоїть пам'ятник Леніну. Бов
ваніють такі монумени і на багатьох підприємствах міста
Запоріжжя, є вони практично у кожному містечку чи навіть
селі. І так в усій Україні. А потім дивуємось, чому не йдуть ре
форми, чому руйнується село, чому спивається та гине від
наркоманії молодь, чому живемо гірше від римських рабів.
Лише позбувшись рабської психології, можна змінити
життя українців на краще, покласти край занепаду, дегра
дації та виродженню українського народу. І шлях до цього –
рішуче подолання та викорінення культу особи Леніна.
м. Запоріжжя.
Світлина автора
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якому вже стяла Свята Софія, коли на місці сучасної
Москви ще були непролазні хащі. А за часів Петра І
Здатність зраджувати супроводжувала людство Московське царство перейменовують на Російську
споконвіків. Зраджували завжди, зраджували всіх і все. державу. Московитів – на "русскіх". Забувши своє
Не оминув цієї участи навіть Син Божий. Тридцять азійськоординське походження, називають себе
Іудиних срібняків та нестерпних мук і страждань кош слов'янами. І ще не будьякими, а великоросами і стар
тував його шлях на Голгофу.
шими братами. І все тепер їхнє. І Київ – матір міст
Пройшла свій шлях до омріяної свободи, зраджува руських, і Володимир Великий, і Ярослав Мудрий, і Пе
на своїми і чужими, катована і мордована багатост черська Лавра, і Видубицький монастир, і Дніпро, і
раждальна Україна.
Чорне море. І Крим їм подавай.
Ще на зорі становлення нашої державности був
А теперішній Президент, який намагається подати
зраджений і підступно вбитий чужинцями Олег, того українській нації історичну правду про вище згадане і
часний правитель Київської землі, християнин з 866 про славний Конотоп, і про трагічні Батурин і Крути, і
року – цар Аскольд, у хрещенні Микола.
про легендарного Шухевича, командира армії неско
А хіба не був зрадою славного Володимира Моно рених, і про ГолодоморГеноцид, таврується уже суча
маха і всієї Руської держави непослух його сина Юрія, сними зрадниками усіх мастей.
відомого як Довгорукий. Не бажаючи коритися волі
Це безлике плем'я, що бере свій початок від хрис
батька і законам "Руської правди", встановленим ще топродавця Юди, не зупиняється ні перед чим. Ні
гіркий досвід історичного минулого зраджених Ви
говського і Мазепи, ні передчасна смерть Петлюри та
ПОЗИЦІЯ
Коновальця, Стуса та Чорновола не стає перешкодою
для отримання своїх срібняків.
Другого вересня 2008 р. показало всю масштаб
ність зради. Лише принципова позиція сорока ук
раїнських патріотівдепутатів нашоукраїнців завадила
здійсненню кремлівського сценарію антиконсти
туційного перевороту в Україні.
Хоча й призупинено темп євроатлантичного курсу
України, але всетаки не вдалося повністю виконати
задумане Москвою.
Тому й була такою тихою та покірною на зустрічі з
Путіним Прем'єрміністр України Юлія Тимошенко,
Ярославом Мудрим, цей княжич об'єднує угрофінські єхидно хихикаючи, коли колишній полковник КДБ
племена, слов'янських злочинців, котрі втікали на ображав Президента України.
північ з рідної землі. Засновує Москву, звідки здійснює
Не почули ми від пані Прем'єра домагань, щоби
військові набіги на Київську Русь. А вже син Долгору Росія виплатила українцям борги Ощадбанку СРСР.
кого – Андрій Боголюбський іде ще далі. Збирає (До речі, цим питанням досконало володіє нинішній
військову потугу північних ординців і захоплює зне бютівець Левко Лук'яненко, і він міг би допомогти
силений у міжусобицях стольний Київ. Нещадно і без своїй лідерці предметно вести переговори щодо цього
жально вбиває киян, палить столицю Руської держави, з російською стороною). Таким чином можна було би
грабує злотоверхі церкви. Награбоване золото і виконати свої передвиборні обіцянки і повернути об
безцінні культурноісторичні та духовні цінності ви дуреним вкладникам не лише тисячу гривень, а й знач
возить до Москви.
но більше. І не за рахунок проданого тим же росіянам
Ця зрада сина і онука Мономаха для УкраїниРуси стратегічно важливого для держави Одеського при
набула глобального масштабу і визначила шлях по портового заводу.
дальшого її розвитку.
А ще на зустрічі з кремлівськими очільниками го
Слов'янські злочинці, етнічні угрофінські племена лова Українського Уряду (одна з лідерів Помаранчевої
та монголотатарські завойовники за кілька століть революції) повинна порушувати питання щодо оренд
сформували націю московитів. І на північносхідних ної плати за світовими цінами за базування Чорно
кордонах Руської землі створили Московську державу, морського флоту, за транзит енергоносіїв, за зберіган
яка з перших днів свого існування і до нашого часу не ня їх у колишніх підземних газосховищах. Ук
се загрозу і величезну небезпеку всім своїм сусідам, а раїнський прем'єр мала би запитати в Кремлі, чому ук
Україні особливо.
раїнцям, компактно проживаючим у Росії, забороня
Намагаючись зробити із Москви Третій Рим, поз ють вшановувати пам'ять жертв Голодомору?
бавляють Київ релігійної канонічности. Той Київ, в
Чому наша діаспора в Росії не має власних україно
мовних шкіл та церков? Якщо буде
намагання вирішити ці нагальні питан
ТОВ "Форт" (м. Київ, вул. Глибочицька, 17, корп.2, каб. 214) проводить
ня, то й не лякатимуть нас світовими
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна,
цінами на газ.
яке належить ТОВ "Міжрайагротехсервіс" (Київська обл.,
Рокитнянський район, смт Рокитне, вул. Вокзальна, б. 228), а саме:
І якщо голові Уряду Української дер
ЛОТ № 1. Комплекс будівель та споруд з обладнанням, який знаходиться за
жави повчально вказують, що де і кому
адресою: Київська обл., Рокитнянський район, смт Рокитне, вул. За9
лізнодорожна, 36, до складу якого входить: адміністративна будівля (літ. Я)
продавати, а він чи вона, потупивши очі,
загальною площею – 205,9 кв.м, висота 3,5 м, площа забудови 170,6 кв. м,
винувато мовчить, аби не втратити лас
будівельний об'єм – 597,0 куб. Є підвал: висота – 2,6 м, площа забудови –
ку кремлівських хазяїв, то що це є і як це
116,5 кв. м, будівельний об'єм – 303,0 куб.м. Гараж (літ.Ю) загальною площею –
142,7 кв. м, висота – 5,0 м, площа забудови – 171,2 кв.м, будівельний об'єм –
назвати?
856,0 куб. м. Щитова (літ.Є) загальною площею – 26,5 кв. м, висота – 3,0 м,
Великий Тарас таких називав: "Раби,
площа забудови – 31,8 кв. м, будівельний об'єм – 95,4 куб. м. Будівлі
підніжки, грязь Москви!". І не важливо,
промислового призначення, фундамент – бут; стіни – цегла; покрівля – шифер,
перекриття – з/бетон, підлога – цемент. Прохідна площею забудови 31,8 кв.м,
чи так робить донецький велетень біло
висота – 4 м, будівельний об'єм – 95,4 куб. м, фундамент – цегла; стіни – цегла;
рус Янукович, чи тендітна вродлива
покрівля – шифер, перекриття – з/бетон, підлога – цемент. Огорожа території
(з/б плитами) – 1500,0 м. Огорожа території (сітка рабиця) – 1500,0м. Замо9
дніпропетровчанка, дід якої носив пріз
щення (асфальт) – 5268,0 кв. м. Естакада – 200,0 п. м.; резервуари РВС – 17 шт,
вище Копітельман. Така позиція є зра
ємність – 400,0 куб. м.; резервуари РВС – 12 шт, ємність – 200,0 куб. м; ре9
дою українських національних інте
зервуари РВГ– 10 шт, ємність – 75,0 куб. м; резервуари пожежні – 2 шт, ємність –
50,0 куб. м; резервуари пожежні – 2 шт, ємність – 75,0 куб. м; трубопровід для
ресів.
подачі води – 50,0 м; трубопровід для подачі ГСМ – 2000,0 м; артсвердловина –
Зрадою "живих і мертвих, і ненарож
30,0 м. Інженерне облаштування – водопостачання, електропостачання,
денних". І саме така холуйська поведін
водовідведення.
ка наших мільйонів українців, прем'єрів
останніх років дає підстави Путіну каза
ти, що Україна – не держава. Якщо євро
пейська спільнота ще не розібралася в
тому, що коїться в Україні, а деякі євро
пейські лідери не здатні відрізнити
правду від фальші, то дай, Боже, муд
рости українському народові розпізна
ти Зло, належно оцінити добро.
Знаний український поет і гро
мадський діяч Петро Осадчук на святку
ванні Покрови Пресвятої Богородиці в
Пирогово сказав: "Відома шахрайка
Сонька"золота ручка" обманула пів
За ТОВ "Міжрайагротехсервіс" рахується земельна ділянка загальною
Європи та половину Російської імперії.
площею 2,6038 га, яка знаходиться в оренді на 49 років відповідно до договору
А закінчила дуже безславно!".
оренди земельної ділянки, укладеного 10.08.2005 року з Рокитнянською
районною державною адміністрацією Київської області. Інші дані – невідомі.
Все людство знає, як закінчив свій
Майно реалізується в рахунок погашення заборгованості перед банком "Фінанси
земний шлях той, хто зрадив і продав
та Кредити", м. Київ, вул. Артема, 60. Стартова ціна – 13 928 890,00 грн, без ПДВ.
Ісуса Христа – Сина Божого. Не зігріють
Гарантійний внесок у розмірі 417 866,70 грн, без ПДВ, вноситься на поточний
рахунок №26003060107656 в КГРУ КБ "Приватбанк", МФО 321842, ЄДРПОУ
Юдині срібняки і тих, хто намагається
31912908, одержувач – ТОВ "Форт". Прилюдні торги призначені на 11 грудня
маніпулювати долею українського
2008 р. об 12.00 за адресою: Київська обл., смт Рокитне, вул. Першотравнева, 4,
приміщення ВДВС Рокитнянського РУЮ. Остаточний термін подачі заяв – за
народу на догоду власним амбіційним
годину до початку прилюдних торгів. Остаточна оплата за придбаний об'єкт
планам на шляху до безмежної влади та
здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про
непомірного збагачення. Всі зрадники
проведення прилюдних торгів. Ознайомитися з майном можна щодня (крім
вихідних та святкових днів), звернувшись до організатора прилюдних торгів за
отримають по заслузі. Бо така воля
адресою м. Київ, вул. Глибочицька, 17, корп. 2, кім. 214. Бажаючим узяти участь
Господа!
у торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подання
с. Дебеславці
заяв. Телефон для довідок: (044) 207910987.
Коломийського району
Володимир ПОКИДКО
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АНАТОМІЯ
ЗРАДИ

!

КУН У ДІЇ

ЗА ГЕНОЦИД
ДОВЕДЕТЬСЯ
ВІДПОВІДАТИ
Українські
націоналісти за
кликають СБУ
оприлюднити
етнічний склад
керівних і ка
ральних органів,
які причетні до
геноциду укра
їнської нації. Та
ку вимогу опри
люднив заступ
ник голови КУН Володимир Борейчук. "На сьогодні, – ска
зав він, – ми знаємо лише осіб, котрі були причетними до
Голодомору "у верхах", а імена і національність тих, хто без
посередньо нищив українців офіційно не оприлюднено".
Штучний Голодомор 19321933 років був геноцидом са
ме української нації, і про це свідчать як архівні документи,
так і українці, яким вдалося вижити.
"Коли мільйони українців гинули від штучно створеного
комуністичним режимом голоду 19321933 років, більшо
вицька влада створювала спецмагазини, так звані "торгси
ни", в яких представники окремої нацменшини купували
продукти, що були відібрані в українських селян".
Водночас українські націоналісти під час акції "Запали
свічку памяти!" на Михайлівській площі Києва вимагали від
міської влади виконати Указ Президента України щодо де
монтажу усіх пам'ятників катів українського народу, що і
досі бовваніють у столиці України.

ДІТИ ПИШУТЬ ПРО ГОЛОД...
Ольга СОЛОМОНЮК,
вчитель9методист, науковий кореспондент
Інституту педагогіки АПН України

Звідки беруться небайдужі люди, патріоти? Звичайно,
вони такими виходять з дитинства.
Коли дитині болить те, що вона бачить, що оточує, – це
формує в її характері небайдужість. Коли все побачене і по
чуте вона пропускає через своє молоденьке сердечко – на
роджується почуття патріотизму, загартовується неприми
римість до неправди, любов до рідних, батьків, країни.
Саме так пропустила через себе Анастасія Шокун, уче
ниця 5Г класу Київської гімназії східних мов №1, акцію
"Свічка пам'яти", яка вилилася рядками одноіменного
вірша. Впевнена, що вона виросте справжньою українсь
кою патріоткою. Переконайтесь у цьому, шановні читачі,
прочитавши поезію юної киянки.
СВІЧКА ПАМ'ЯТИ
Мов казкустрашилку
Нам розповіли.
Люди, як мухи, вмирали
На нашій родючій землі.
Все відібрали, навіть найменше зерно.
Знищить хотіли
Українське село.
Хочу повідать тим душам невинним,
Що пам'ятаєм їх біль ми постійно.
Свічку поставлю я на віконце,
Хлібця кусочок, водички ковточок…
Хай з піднебесся, дивлячись вниз,
Знають, що ми пам'ятаєм про них.
Вірю, що смерти такої страшної
Більше у нас не буде ніколи.
Сили і знань ми жаліти не будем,
Нову Вкраїну разом побудуєм.
Голоду більше ніхто не зазнає, –
Від юних сердець
Ми це вам обіцяєм.

Малюнок Валерії РЕШТАКОВОЇ,
учениці 59Г класу Київської гімназії східних мов №1
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ДУМКА ВГОЛОС

ПОВСТАНЦІ РЯТУВАЛИ
НАРОД ВІД КОЛГОСПІВ
Георгій БАЗАН

Сьогодні українців хвилюють про
блеми "примирення" заходу і сходу краї
ни, визнання Української Повстанської
Армії як воюючої сторони в Другій
світовій війні. Питання настільки важ
ливі й близькі мені, що відчуваю: мовча
ти не можна!
Ні, я не був учасником тих подій:
мені було всього одинадцять років. Зате
я багато чого чув і бачив. Джерелами
інформації ставали школа, газета "Пио
нерская правда", розмови дорослих на
вулиці, в конторі, в сільраді. Хтось може
здивуватися: навіщо, мовляв, було шко
ляру відвідувати сільраду? Але ж у ту по
ру не було ні телевізора, ні радіо, тож
новини можна було почути в темному
коридорі біля палаючої грубки у гро
мадському місці.
Там і дізналися ми про те, що Німеч
чина напала на Польщу, а Радянський
Союз і свої війська вводить на тери
торію цієї держави, мовляв, для того,
"чтобы взять под защиту наших братьев
украинцев". Незабаром у газетах, а потім
і в шкільних підручниках з'явилися фо
тографії, які демонстрували, як населен
ня "освобождённых" районів зустрічало
Червону Армію: дівчата дарували квіти
воїнам, щасливі усмішки сяяли на всіх
обличчах… Про ту "велику радість" було
написано багато віршів, оповідань,
повістей, романів, складалися пісні,
знімалися фільми, ставилися п'єси. І все
те було суцільною брехнею!
Так, спочатку населення "звільне
них" сіл сподівалося, що червоно
армійці звільнять їх від гніту польських
панів. Але незабаром тих панів змінили
куди лютіші експлуататори – радянські
владці, а на заміну шляхетському режи
му прийшов куди жорстокіший і відста
ліший – комунорадянський.
Мій односельчанин Григорій Бонда
ренко по закінченні польської кампанії

Федір БОРИС

Загальновідомо: Росія може бути
світовою імперією тільки за умови, що во
на володітиме Україною як своєю ко
лонією. Цим і пояснюється та люта нена
висть, з якою московські імперіалісти бо
рються проти незалежної Української
Держави. Ясна річ, цією ж ненавистю про
йняті й кремлівські найманці, серед яких
сьогодні дуже активно виступає лідер ук
раїнських комуністів Петро Симоненко.
За будьякої нагоди цей професійний де
магог паплюжить українських націона
лістів, облудно приписуючи їм співпрацю
з німецькими фашистами.
Як українець, який жив на території, де
діяла Українська Повстанська Армія, доб
ре знаючи тогочасну історію, я заявляю:
все, що каже про ОУНУПА російський
найманець Петро Симоненко – безсо
ромна брехня! В жодному слові цього на
клепника немає й краплі правди!
На Нюрнберзькому процесі радянська
делегація на чолі з прокурором Руденком
домагалася, щоб були притягнуті до судо
вої відповідальності керівники ОУН і УПА.
На щастя, всі ті московські домагання бу
ли категорично відкинуті американським
суддею Лоуренсом, який послався на
низку незаперечних документів, що спро
стовували будьякі вигадки про співробіт
ництво українських націоналістів з
гітлерівським режимом.
Ось деякі факти, які красномовно
свідчать про повну безпідставність усіх
московських вигадок про таке "спів
робітництво".
Уже 25 листопада 1941 року гестапо,
довідавшись, що ОУН готує загальноук
раїнське антигітлерівське повстання, ви
дало таємний наказ про арешт усіх ак
тивістів руху Бандери на території рейх
комісаріату і розстріл їх без слідства як

привіз додому як трофеї учнівські зоши
ти. Коли його донька Настя принесла їх
до школи, ми, її однокласники, були вра
жені високою якістю тих зошитів. І це
тоді, коли ми писали буряковим чорни
лом на газетах за браком зошитів. Мимо
волі кожен задумувався: якість товарів не
може існувати сама по собі, вона
свідчить про якість життя населення!
Згодом все стало на свої місця: звичайно,
українське населення в Польщі піддава
лося утискам, дискримінації, але тільки
на побутовому рівні, що ж стосується
прав власності, то вони були надійно за
хищені законами, оскільки Польща була
державою, де діяла конституція справж
ня, а не декларативна, як сталінська.
Звідси і різниця в рівні життя.
"Звільнення" обернулося для насе
лення Західної України негайним "за
прошенням" у колгоспи. До такого на
сильства "вождь всіх народів" готувався
заздалегідь: ще у 1938 році московський
агент вбив лідера українських націо
налістів Євгена Коновальця. Знищити
його наступника Степана Бандеру
совєтам перешкодило те, що його "схо
вали" поляки, посадивши в тюрму.
Про колективізацію я міг судити по
тому, як її проводили у нашому селі Гут
каОжинка СередньоБудського району
на Сумщині. Пригадується яскравий ра
нок літа 1932 року. Ми, діти, викочуєм з
сільських подвір'їв візки з навантаже
ним на них інвентарем і збруєю, тягне
мо їх у двір сусіда Анатолія Бондаренка
– тимчасове місце зберігання того, що
ставало колгоспним. Напевно, нами ко
мандував хтось із старшокласників
комсомольців. Виходило, що ми, діти,
проявляли себе як "найреволюційніший
клас". Мабуть, у дорослих руки не
піднімалися на таку "революцію"…
Ще мені пригадується Андрій Ємель
янович, який не захотів записуватися в
колгосп, за що його прозвали "індусом".
У них відрізали землю по саму призьбу.

Щоб якось вижити, людям доводилося
тікати з села.
Такі ж проблеми постали і перед
мешканцями Західної України. Багато з
них пробували втекти до німців.
Оскільки при них були цінності, знахо
дилося багато прислужників радянської
влади, які ловили втікачів, забирали у
них усе цінне, а самих як "иностранных
шпионов" ешелонами відправляли на
Колиму. Звичайно, не всіх ловили. Дехто
уникав радянського полону, але повер
нутися додому, звісно, не міг. Такі люди
поповнювали лави спротиву московсь
ким колонізаторам.
Неподалік від мого села ГуткиОжин
ки до колективізації було два хутори –
Кайтів і Новенький. Щоб змусити їхніх
мешканців іти в колгосп, спеціальна
бригада розшивала солом'яні дахи хат,
після чого людей виживали дощі та не
годи. Напевне, до таких методів вдавали
ся колективізатори і на Західній Україні.
Злочинна діяльність сталінських оп
ричників спонукала українців до всена
родної боротьби проти ненависного
режиму. Кожен борець захищав свою
землю, свою хату, свою родину. І ніхто
не чув, щоб українські повстанці напали
на якусь російську область, тим більше
на столицю Росії. Не розорили вони
жодного аулу на Кавказі, жодної юрти в
Киргизії, жодного чуму на Чукотці. Так
що брешуть ті, хто називає бандерівців
"бандитами".
Інша справа – слово "москаль". У це
лайливе поняття входили не лише
етнічні московити, а й українці, чеченці,
калмики, нащадки басмачів – всі ті, кого
Сталін кидав на боротьбу проти не
покірних.
Боротьба українських повстанців
була боротьбою приречених. У них не
було спокійного тилу, особливо по
закінченні війни, коли Сталін оточив
непокірні області своїми військами.
Після кожної каральної операції тисячі
українців відселялися на Колиму, в Комі
АР. Тож коли хтось досі твердить, що,
мовляв, бандерівці убивали "наших", то
варто зауважити, що в тій боротьбі з
обох боків були наші люди, бо то ж гро
мадянська війна. З одного боку опинив
ся народ Західної України, по другий –
сталінські опричники.
м. Шостка Сумської області

ШАНУЙМО ТИХ,
ЧИЄ ЖИТТЯ
НА ВІВТАРІ СВОБОДИ
Ми, люди старшого віку, добре пам'ятаємо
час, коли до нас прийшли непрохані сталінсь
комосковські "визволителі".
Мій дядько Володимир Лаврушко ("Беркут")
хоч і був тоді ще у молодому віці, відразу зро
зумів, який страшний окупант прийшов на на
шу землю, у наш
край. З багатьма
своїми товариша
ми він вступає в
ОУН, переходить у
підпілля і стає на
шлях збройної бо
ротьби з ненавис
ним ворогом. Ра
зом з ним у бойовій
групі боролися Ми
хайло Гусак (псевдо
"Сомко"), Володи
мир Клизуб ("Ле В. ЛАВРУШКО ("Беркут")
тун"), Микола Сте
льмащук ("Орест"). На кожному кроці на мес
ників чатували зрада та смерть.
У червні 1946 року зграя оскаженілих ен
каведистів накинулась на жменьку наших за
хисниківпатріотів. Сили були нерівними. Ря
туючи своїх бойових побратимів, Володимир
у бою загинув. Найбільша провина за його
смерть лежить на двох місцевих мешканцях:
один з них видав боївку захисників, а другий
"землячок" у мундирі енкаведиста брав аж ду
же активну участь у знищенні Володимира
Лаврушка. За синапатріота комуністична
влада вислала його батьків, Онуфрія і Катери
ну, аж за Урал, де вони загинули.
Слава Богу, наша держава стала незалеж
ною, але скільки сьогодні ми ще бачимо пара
доксів у ній: особи, які ревно прислуговували
московськокомуністичній владі у знищенні
всього національного й патріотичного, досі у
пошані. Їм теперішня влада виплачує великі
пенсії, надає різноманітні пільги.
Коли ж у нас восторжествує правда? Коли ті,
хто боровся за свободу нашого народу, хто
віддав за неї своє життя, будуть належно по
шановані?
Роман МОЗЬОЛА,
м. Копичинці Гусятинського району
Тернопільської области

ВІРНИХ СЛУГ
ЧЕКАЛА КУЛЯ
В ПОТИЛИЦЮ…
кримінальних злочинців. Але це не зупи
нило визвольної боротьби. Ряди ОУН
зростали. Закладалися склади зброї та
харчів, була проведена масова акція
проти здачі німцям харчових контин
гентів та проти вивезення наших людей
до рейху. Озброєні групи ОУН атакували
німецькі відділи, засоби зв'язку, шляхи
сполучення,
склади,
господарські
об'єкти.
На стіл Нюрнбергзького військового
трибуналу лягло і таємне повідомлення
служби СД (таємної поліції) від 29 квітня
1942 року про те, що в Україні нелегально
відбулася Друга Конференція ОУН Банде
ри, котра винесла рішення про не
доцільність розпорошувати сили народу
на дрібну партизанщину, про підготовку
широкого повстанського руху.
У зведеннях об'єднаного командуван
ня вермахту з'являлися панічні рядки про
боротьбу УПА. Вони стосувалися захоп
лення українськими повстанцями м. Во
лодимира (7 лютого 1943 року); поразки,
яку, після запеклих боїв з УПА, потерпіла
24а гітлерівська дивізія, до складу якої
входили полк СС, два полки угорців та
полк узбеків і казахів (12 квітня 1943 ро
ку); червневих (1943 р.) боїв з УПА
німецьких військ під командою генералів
Гінцлера та фон Баха; багатьох інших яск
равих сторінок воєнного літопису.

У анналах народного подвигу закарбу
вався і бій упівської роти під командою
Берези в Загорівському монастирі 9–11
вересня 1943 року. Стократно переважа
ючі сили німців застосували проти упівців
масовані атаки, обстрілювали їхні позиції
з мінометів і танків, бомбували з літаків,
але повстанці протягом двох діб не допус
кали їх до монастирських стін. На побоїщі
лягло понад двісті гітлерівців. Коли по
встанців залишилося всього дванадцять
чоловік, важкопоранений Береза наказав
їм прорватися, а сам застрелився. Під
прикриттям ночі десятеро повстанців
вислизнули з обіймів смерти. Лише одно
го пораненого німці захопили і повісили.
Серед монастирських стін залишився
тяжкопоранений кулеметник, якого зна
йшли місцеві жителі.
За боротьбою УПА уважно і співчутли
во стежили представники визвольних
рухів інших країн. Наприкінці серпня
1944 року французький генерал де Голь
сказав: "Якби я мав таку армію, яку має
ОУН, німецький чобіт не топтав би фран
цузьку землю".
Звичайно, все це знає Петро Симонен
ко і вся його братія, але вони настільки не
навидять українську державність, що
втрачають здоровий глузд, перестають
сприймати дійсність адекватно.
Тож хотілося б нагадати московським

прислужникам про те, до чого дослужи
лися їхні попередники.
Лютий 1918 року, Київ захопили
більшовики на чолі з Юрієм Коцюбинсь
ким та колишнім жандармським офіце
ром Муравйовим, знищивши за кілька
днів понад п'ять тисяч невинних меш
канців столиці. А через деякий час і Коцю
бинського, і Муравйова розстріляли ті ж
ленінці, яким вони так вірно служили.
У 1918–1919 роках з військами ук
раїнської Директорії боровся прославле
ний Щорс. За свою вірну службу Москві
він дістав кулю в потилицю від чекіста,
якому наказали знищити воєначальника
за його слова і дії, що не відповідали інте
ресам більшовицької верхівки.
Таких прикладів можна навести бага
то. Вони мали б застерегти активістів
"п'ятої колони", які прагнуть зробити Ук
раїну колонією Російської Федерації. Хоч
як би вони служили Кремлю, він ніколи не
буде їм довіряти, пам'ятаючи: хто зрадив
український народ, той може зрадити і
московських хазяїв. І награбоване в Ук
раїні буде забране у прислужників, бо у
московитів зберігаються монгольські ге
ни, які велять: нікому не вірити, обдурюва
ти своїх же прихильників і терором три
мати всіх у покорі.
Сьогодні Україна знаходиться на роз
доріжжі. Вона може обрати шлях збере
ження своєї державности, і тоді її чекає
щасливе майбуття в сім'ї вільних народів.
А можливий і шлях втрати незалежности.
До чого він призведе? До суцільного
зросіщення, загибелі наших юнаків на
розв'язаних Москвою війнах, часткового
або повного переселення українців на
Крайню Північ, зникнення українців як
нації. Ви такого майбутнього для нас хо
чете, "товариші" симоненки?
с. Нижні Гаї Дрогобицького району
Львівської області
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25 листопада 2008 р.
Володимир КЛИМ

Публіцистичне видання Во
лодимира КлимаГрабницького
"Права народів" (Вижниця: Че
ремош, 2005. – 368 с.) присвя
чується історичним проблемам
трагічної долі бездержавних на
родів.
У ньому проаналізовані бага
товікові відносини Ірландії з
Англією, Мордви і України з Мос
ковщиною (Росією) та методи,
якими діяли колонізатори, а та
кож перспективи народів, які
розділені кордонами сусідніх
держав.
Автор відтворив історію Ру
сиУкраїни з найдавніших часів
до доби Козаччини, Держави
Богдана Хмельницького; добу
Українських визвольних зма
гань першої чверті XX століття;
подав стислу хронологію духов
ного та фізичного нищення ук
раїнського народу після Перея
славської угоди; здобутки Мос
ковщини після Переяслава. Нині
Польща i Україна зробили вис
новки зі своєї спільної і
трагічної історії – втративши у
XVII столітті шанс створити
конфедерацію трьох народів –
Річ Посполиту (Справу Спільну)
ПольщіЛитвиУкраїни.
Україна повинна офіційно
вимагати від Росії (спадкоємця
Радянського Союзу) відшкоду
вання за десятки мільйонів
життів українців (подібно до
відшкодування ФРН жертвам Го
локосту, "остарбайтерам" тощо),
знищених голодоморами, ре
пресіями, розстрілами, вивезен
нями, асиміляціями (Голодомор
1932–1933 років світ уже частко
во визнав) – безкоштовними
компенсаціями поставок газу і
нафти на десятки років...
Дані, наведені у книжці, під
тверджують древність українсь
кої мови; спростовують міфи
про існування "єдиної древнє
руської мови" в добу Київської
Русі; вказують на чотири складо
вих формування московської
(російської) мови в Х–ХХ сто
літтях (зокрема лінгвістичні
впливи мов місцевих вже аси
мільованих угрофінських на
родів на творення московського

"суржика" на північносхідних
теренах Європи); підтверджують
відмінність ментальности укра
їнського і московського (ро
сійського) народів; необґрунто
ваність, безпідставність пре
тензій Москви на роль "старшо
го брата" (великоросів) до русів
українців (бо не претендують
нові нації, утворені з пересе
ленців та місцевих племен і на
родів – американці з США нази

!

"русские", а не именем существи
тельным", як всі інші народи
світу?"
"Чому РПЦ та її філія в Ук
раїні – УПЦ МП, тримаються за
старі канонічні церковносло
в'янські (староболгарські) текс
ти релігійних видань?
"Коли ж, нарешті, навоюється
Москва?"
"Як називатиметься Москов
щина у разі утвердження Неза

Безпеки з 15 до 25 чи навіть 30...).
Ера однополюсного світу є не
можливою. Права народів пот
рібно визначити ще в XXI сто
літті через прийняття відпо
відної декларації...
Це видання адресується най
ширшому загалові небайдужих
людей, які цікавляться долею
зникаючих мов і вимираючих
народів, а також історією, літе
ратурою, лінгвістикою, політи

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

"ПРАВА НАРОДІВ".
КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

ватися "воликоанглійцями", мек
сиканці, аргентинці, венесуельці
– "великоіспанцями", бразильці
– "великопортугальцями, незва
жаючи на те, що їхні мови
ближчі між собою, ніж московсь
ка і українська...).
Автор намагається дати від
повіді на такі питання:
"Якщо Київ – мати міст русь
ких, то коли ж українці встигли
його захопити?"
"Чому московити називають
себе "именем прилагательным –

"ТАНКАМИ ПО ДІВОЧИХ КОСАХ"
Володимир САВЕНКО,
голова Слов'янського об'єднання ВУТ
"Просвіта" ім.Т.Шевченка

Так називається книга спогадів учасниці Кенгірського по
встання політв'язнів Ганни Хавтур, випущеної у Слов'янську видав
ничим центром газети "Панорама тижня" за сприяння генераль
ного директора акціонерного товариства "Нива" Віктора Малюги
та Слов'янської "Просвіти". Цей людський документ не можна чи
тати без сліз та щему в серці.
Доведені до відчаю жорстокими умовами роботи і життя
політв'язні Кенгірського табору Джезказганського району Кара
гандинської области повстали. Йшов 1954 рік, вже не було на білім
світі душогубів Сталіна і Берії, а порядки в таборі залишалися тими
ж самими. За найменше порушення режиму – карцери і розстріли.
На вимогу каторжників надіслати для перемовин когось з центру
табірна адміністрація відповіла автоматами Калашникова, а потім
ввела в дію ще одну славу радянської військової техніки – най
кращі танки Другої світової війни Т34. Чим міг зупинити їх
беззбройний табірний люд? І ось жінкикаторжниці, зодягнувши
все найкраще, що у них було, взявшись за руки, пішли назустріч
сталевим машинам. А ті навіть ходу не применшили...
Тих в'язнів, які залишилися живими, потім примусили голіруч
прибирати людське місиво. "То було жахливе видовище", – пише
Ганна Хавтур.
У Слов'янській "Просвіті" це вже третя книга спогадів зем
ляківучасників національного спротиву. Першу написав і видав
з допомогою професора Слов'янського педуніверситету В. Гор
бачука старший стрілець куреня "Сірі вовки" Української По
встанської Армії Михайло Бугера, другу видав за сприяння ЗАТ
"Нива" політв'язень Іван Луценко. І ось тепер на книжкову по
лицю Слов'янської "Просвіти" стали спогади української
патріотки Ганни Хавтур.
Кожна з цих книг цікава і повчальна.

лежної Білорусі і нової назви на
шої держави – РусьУкраїна?"
На його думку, Україна по
винна повернути собі присвоєну
московитами назву Русь... Ми є
русиукраїнці... Повернення істо
ричних назв сприятиме при
хильності Господа Бога до по
дальшої долі нашого народу.
У книзі також висвітлені деякі
аспекти зникаючих корінних
народів
шляхом
їхньої
асиміляції через витіснення і
звуження вживання рідних
етнічних мов. Зроблений аналіз
(з часу створення Організації
Об'єднаних Націй у 1945 році)
причин міждержавних, міжет
нічних,
міжрелігійних
конфліктів та їхнього наслідку –
тероризму в низці країн світу.
Саме тому людство повинно
створити "Червону книгу" зника
ючих мов і народів. ООН не
обхідно реформувати (нинішня
Декларація Генеральної Асамблеї
ООН схвалена 12 грудня 1960
року "Про надання незалежності
колоніальним країнам і наро
дам" вичерпала себе. Вичерпали
себе і деякі її положення – т. 2,
т. 4, т. 6 – є суперечливі... Настав
час збільшити число Постійних
Членів Ради Безпеки ООН з 5 до
10, а число країнчленів Ради

кою, міжнаціональними відно
синами.
Автор пропонує ознайоми
тися з "Правами народів" і вико
ристати видання для ознайом
лення з його баченням Укра
їнської Національної Ідеї. Вважає
це внеском у боротьбу з Москов
щиною, у боротьбу за україні
зацію України, за реорганізацію
ООН, у боротьбу за права зника
ючих народів з їхніми неповтор
ними мовами...
"Права народів" заторкують
проблеми бездержавних народів
світу, показують наслідок ігно
рування вирішення цих питань –
міждержавні, міжетнічні, між
релігійні конфлікти, міжнарод
ний тероризм, які стали основ
ною проблемою XXI століття, а
можливо, і третього тисячоліття.
Ця книжка ознайомлює за
рубіжного читача з історією Ук
раїни у світлі її постійного змагу
за незалежність, сприятиме по
пулярності України серед на
родів світу, поширенню наших
ідей на противагу до московсь
кої пропаганди – "в блоці" з
ідеєю збереження, занесення до
"Червоної книги" вимираючих
мов i зникаючих народів не ли
ше через прийняття ООН відпо
відної декларації, а й через ре

формування керівництва ООН,
прийняття відповідної декла
рації ООН, направленої на за
хист та збереження народів...
Містить досить радикальні дум
ки, які є цілком патріотичними,
українськими...
На думку автора "Прав на
родів", необхідно поступово
формувати Українську Націо
нальну Ідею, яка має бути опано
вана молоддю України в наступ
них напрямах:
– повернути українській мові
належне їй місце у всіх сферах
життя України;
– об'єднати всі гілки Укра
їнського Православ'я в Єдину Со
борну Помісну Православну Ук
раїнську Церкву;
– домогтися єдности України
шляхом формування Єдиної Ук
раїнської Національної Мен
тальности;
– повернути Україні її істо
ричну назву РусьУкраїна;
– домогтися енергетичної
незалежности України шляхом
використання транспортних
можливостей країни; власного
видобутку нафти і газу з шельфу
Чорного і Азовського морів;
створення повного циклу пере
робки власних уранових руд для
забезпечення пальним україн
ських атомних електростанцій;
– домогтися суттєвого поліп
шення стану довкілля України та
поліпшення її інфраструктури з
метою максимального викорис
тання наших історичних і при
родних пам'яток, унікальної
культури, сприятливої природи
для міжнародного туризму, як
головної складової для напов
нення майбутніх національних
бюджетів;
– прагнути вступу України до
НАТО, Євросоюзу;
– добитися світового визнан
ня Організацією Об'єднаних
Націй Голодомору українського
народу в 1932–1933 роках – ге
ноцидом українського народу;
– вимагати від Російської
Федерації (офіційного спадко
ємця СРСР) компенсацій у
вигляді довготривалих безкош
товних поставок нафти і газу за
геноцид українського народу
1932–1933 років.

Зробіть подарунок своїм школярикам –
передплатіть журнал "Світ Дитини".
Це єдиний патріотичний літературномистецький
щомісячний часопис в Україні, який формує світогляд
юних читачів у дусі християнської моралі і національної
гідности.
Журнал "Світ Дитини" заснований у 1919 році, забо
ронений і знищений совєтськими окупантами у 1939
році. Відновлений у 1994, послідовно продовжує традиції
свого попередника. Ваші діти вивчатимуть звичаї, культу
ру, новітню історію на кращих зразках української та
світової літератур.
Передплату приймають у кожному поштовому відділенні.
Передплатна ціна: на рік – 35,97 грн., на один місяць – 3,27 грн.
Наш індекс – 48379.

Триває передплата на 2009 рік
на найцікавішу газету
письменників України
"Літературна Україна".
Передплатний індекс – 60974.
Вартість передплати з доставкою:
на 1 міс. – 3 грн. 87 коп.,
на 3 міс. – 11 грн. 61 коп.
на 6 міс. – 23 грн. 22 коп.
на 12 місяців – 46 грн. 44 коп.
Передплата приймається в усіх поштових
відділеннях України.

ТОВ "Гаста" (04050 Київ, вул. Глибочицька, 17,
корп. 2; 29й поверх, каб. 11, код ЄДРПОУ
33013341) проводить аукціон з реалізації
рухомого майна:
ЛОТ № 1. Легковий автомобіль CHEVROLET
LACETTI, 2007 р. в., об'єм двигуна 1800 см куб.,
який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Поляр9
на, 139а. Стартова ціна – 55087,00 грн. без ПДВ.
Гарантійний внесок – 7712,18 грн. без ПДВ, внесок
вноситься на поточний рахунок 26002060107657 в
КГРУ КБ "ПриватБанк", МФО 321842, код ЄДРПОУ
33013341. Одержувач – ТОВ "Гаста". Аукціон відбу9
деться 11.12.2008 р. об 11.00 за адресою: 04050,
Київ, вул. Глибочицька, 17, корп. 2, 29й поверх,
каб. 11, у приміщенні ТОВ "Гаста". Кінцевий термін
подання заяв – 10.12.2008 р. о 17.30. Ознайомити9
ся з майном можна щодня, крім вихідних і святкових
днів, за його місцезнаходженням, звернувшись до
організатора аукціону. Бажаючим узяти участь у
аукціоні необхідно звернутися до організатора
аукціону для подання заяв за адресою: 04050, Київ,
вул. Глибочицька, 17, корп. 2, 29й поверх, каб. 11.
Остаточна оплата за придбане майно здійснюється
протягом 7 банківських днів з дня затвердження
протоколу аукціону. Телефон: 8(044) 207910991.

8 Нація і держава
Василь ПОРТЯК,
учений секретар Національного
музею Тараса Шевченка

Листопадових днів цього ро
ку в Києві, неподалік Майдану,
відзначили 80річчя з дня від
криття Літературномеморіаль
ного будинкумузею Тараса Шев
ченка. Це стало нерядовою по
дією і для всіх працівників
Національного музею Тараса
Шевченка (будинокмузей є йо
го філією), і для численних гос
тей – у ці дні тут побували пись
менники, художники, державні
службовці, шевченкознавці, ша
нувальники творчости Кобзаря.
Не обійшли увагою і журналісти.
Найбільш "емоційно наснаже
ною" була публікація в газеті
"Вєчєрніє вєсті" від 17 листопада
ц. р. – "Кобзарь для Прєзідєнта",
автор Алла Чердинцева.
Від певного часу так повело
ся, що коли в заголовку будьяко
го матеріалу на шпальтах цієї га
зети згадується Президент, чо
гось схвального чи бодай спів
чутливого у самому тексті споді
ватися годі. Як і цього разу.
Прийом автора хвацький, у жур
налістиці давно перевірений –
"уїсти" першою ж фразою: мов
ляв, на святкування ювілею Пре
зидент України Віктор Ющенко
прибув "с опозданієм часов на
пять". Кошмар? – Конєчно! Адже
лише "на словах власті так благо
говєют перед Кобзарьом". Та є в
цьому начебто обурливому фак
ті один нюанс: візит Президента
було за протоколом призначено
на 10 листопада, вечірньої пори,
о 19 годині. Про це всі учасники
свята знали заздалегідь. Так що ні
шанованим і відомим гостям, ні
музейникам не довелося нидіти
в очікуванні "часов пять" – Пре
зидент прибув о дев'ятнадцятій з
хвилинами. Сценарій заходу
зберігся. Все можна перевірити.
То як це, пані А.Чердинцева, на
зивається? – мабуть, як у класика:
"поздравляю, соврамши…"
Але – "ліха бєда начала"! Йо
го – "начало" – треба розвивати.
Мало вам "скандального спізнен
ня"? То ось характер самого візи
ту: Віктор Андрійович поклав
квіти "под мєстний бюстік Коб
заря" (це про скульптурний пор
трет роботи Галини Петраше
вич), зробив запис у книзі почес
них гостей і виголосив "по
дєтскі наівноє "понравілось"…
Тут також, скажемо м'яко, не вся
правда. Для Президента і гостей
була проведена екскурсія, що
тривала півтори години. Прези
дент жваво цікавився і рестав
раційними роботами, й поход
женням експонатів, виставкою
ориґіналів Т. Шевченка, факси
мільними виданнями… Врешті,
список був би надто довгим. Ка
жу це без якогось захоплення, за
милування найвищим держав
ним службовцем – це нормально
для будьякої людини, до сфери
зацікавлень якої входять мис
тецтво, археологія, музейна
справа… І яка добре на цьому
знається. Тому В. Ющенку й на
гадку б не прийшло подиле
тантськи запитати про тканину
на м'яких меблях: "зачєм аутєн
тічниє матєріали замєнілі?" Бо
тканина на музейних меблях не
міняється на свій смак і розсуд
якимсь дядьком Іваном чи Семе
ном, як можна б думати після

Видавець Конгрес Українських
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Засновник Степан Брацюнь
Редакційна колегія Іван Белебеха,
Іван Головацький, Ярослав РадевичF
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25 листопада 2008 р.
прочитаної згаданої статті. Ав
тор мало не в кожному абзаці
охає і "разводіт рукамі" – "автєн
тіку загубілі!" Що в експозиції
особисті речі Т. Шевченка (ґраві
рувальне приладдя, ручка, пензлі,
"Кобзарі" з дарчими написами,
солдатська сорочка тощо), Са
жинські краєвиди Києва, інші ме
моріальні й типологічні речі,
про те, як оформлена сама екс
позиція – ні півслова. Рефре
ном – " мєбєль" і "обівка".
Тут, правда, виходить в статті
якась нісенітниця. То мовить про
шедеври меблевої промисло
вости ХІХ ст., "діванчік, на кото
ром когдато спал молодой Та
рас", то – що "мєбєль і обівку,
прєдмєти бита" і т. п. "кропотліво

!

тканиною ХХ століття. Зауважте
при цьому, що меблі з набору в
стилі рококо, де автентичне по
криття вціліло, щойно готуються
до серйозної реставраційної ро
боти, аби ту автентику вберегти.
Щодо решти, корпусні меблі бу
ло вирішено очистити й обезпи
лити, а на м'яких поміняти тка
нину. Час невблаганний, пані
Чердинцева. Даремно Ви лемен
туєте "Караул!" (під такою рубри
кою стаття) і пишете, що, поба
чивши на вікнах білі синтетичні
завіси, власник будинку часів пе
ребування в ньому Т. Шевченка
"Житніцкій, скоряє всєго, упал
би в обморок". Даремні страхи.
Попередні пора було міняти. І
вони теж були синтетичні. А те,

невідомо було, чи буде такий
візит на провулку Т. Шевченка,
коли були розпочаті всі роботи з
підготовки до 80річчя Літера
турномеморіального будинку
музею. Це стало відомо букваль
но за кілька днів до ювілею. Так
що "навєсті красоти" в інтер'єрі,
"облагородіть садік" з "бюсті
ком", перекрити ґонтом частину
покрівлі, відремонтувати ґанок,
браму і т. ін. "спеціально к прі
єзду" неможливо було просто
фізично. Музей, готуючись до
ювілею одного зі своїх підроз
ділів, працював понад півроку.
Що там появилось щось "к 10 но
ября с. г.", А. Чердинцевій нібито
шепнув хтось із співробітників,
анонімно, під страхом звіль

ОБЕРЕЖНО: КІЛЕРИ ВІД ЖУРНАЛІСТИКИ

КОБЗАРЕМ –
ПО ПРЕЗИДЕНТОВІ?
востановілі по со
хранівшімся рісункам і
архівним запісям", і що
воно, восстановлєнноє,
пережило "і Гітлєра", а
тепер, бач…
Ну, як це можливо (і
чи потрібно) "восста
навлівать прєдмєти би
та" – самовар, мідний
таз, глечик – хай собі
ламає голову автор
статті. А щодо меблів, то наявна в
будинкумузеї колекція сформо
вана після (!) 1950 року. Нарахо
вує вона тридцять одиниць
м'яких та сім – корпусних
меблів. Всі вони, отже, "пережи
ли Гітлера" поза стінами музею. У
повоєнні роки тут не збереглося
"діванчіков" не лише – свідків пе
ребування в будинку Тараса Шев
ченка у 1846 році, а й пізніших
часів. І всі музейники знають, що
в таких випадках добираються
для експонатури речі типо
логічні, що й було здійснено у
вже повоєнний час. Збирали під
орудою фахівців. Щось закупили
в антикварному магазині, деякі
меблі подаровано киянами, чи
мало передано з інших музеїв (з
Музею російського мистецтва,
Чернігівського
історичного,
Державного (тепер Національ
ного) музею українського мис
тецтва та з колекції Національ
ного музею Тараса Шевченка).
Побували ці меблі в різних
місцях, в різних умовах (бо ж бу
ли і пріснопам'ятний "великий
жовтень" і розруха після нього),
так що лагодилося й до вступу до
фондів, і в музеї реставрувалися.
Скажімо, в коморі музею на буль
варі Т. Шевченка, 12 і досі збері
гається тканина, що залишилася
від попередньої реставрації.
Одне слово, у зв'язку з наближен
ням ювілею будинкумузею рес
тавраційною комісією було
здійснено обстеження колекції
меблів (акт від 15 червня 2008
року), в результаті чого зроблено
висновки, що на всіх м'яких меб
лях, окрім набору в стилі рококо,
авторська тканина не зберегла
ся, та ж, якою покриті меблі, є
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що нові – білі, легкі?... Та ж Іван
Житницький був не просто
"мєщанін", як Ви пишете, а хоч і
дрібний, та чиновник. Чому в йо
го будинку мали бути на вікнах
конче убогі фіранки? Може, й
крісла та дивани треба було збе
регти хоч і не при авторській,
але – в дірках – матерії? Для
"пущєй" автентики?
Зрештою, всі ці страхи і "ка
раули" вдавані і мають за мету од
не – налякати читача тим, як му
зейники власноруч, на догоду
Президентові, до його приїзду
будували "потьомкінскую дєрєв
ню вмєсто музєя". Для цього ми
моволі прислужиться як елемен
тарне незнання предмета на зра
зок диванчиків, що на них спав
молодий Тарас, чи вислів "садік,
окружающій меморіал" (даруйте,
це що – Мамаїв курган?) або –
що будиночок на Козиному бо
лоті "с відом на Днєпр" (без ко
ментарів!), так і свідома чи не
сумлінно запозичена "деза". На
приклад інформація про Шев
ченківський "єдінствєнний со
хранівшійся в Кієвє доммузєй".
Киянам відомо, що в Подільсько
му районі, на Пріорці, збереглася
хата, у якій Т. Шевченко мешкав у
1859 році, після чергового ареш
ту, в час останнього приїзду в Ук
раїну. Там тепер також будинок
музей, це відокремлений відділ
Національного музею Тараса
Шевченка (адреса: вул. Вишго
родська, 5). До речі, наступного
року виповниться 20 років з часу
його відкриття. І роботи з ре
монту, облаштування території
вже частково здійснені і будуть
тривати, хоч невідомо, чи буде
на цьому святі Президент. Як
Реєстраційне свідоцтво:
Серія КВ № 7970, видане Державним
комітетом інформаційної політики,
телебачення та радіомовлення України
08.10.2003 р.
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нення (жах який!). Не
знаю, може, й було. У
кожному колективі
знайдеться хоч один
невдоволений всім і
вся, і цілим світом,
шептун. А може?... Он
п. Олені Сьомці, "ді
рєктору мєморіала"
(знову "меморіалу"! Та
й завідувач вона, пані
Олена) автор спокій
но приписала якусь фразу "нє
для прєсси". Нрави, однако!
Невідомо також, звідки ін
формація, з уяви автора статті,
чи теж хтось інкоґніто "підки
нув", що експозиція у "великому"
музеї на бульварі Т. Шевченка "в
прінціпє нє включаєт пєріод
послє 1861 года. Кобзаря в На
ціональном музєє похоронілі – і
всьо, точка". Та побійтеся Бога, з
Вашими "точками"! Приходьте
до музею на бульварі, беріть
своїх колеґ, знайомих – і завітай
те до зали № 22. Вам проведуть
екскурсію, покажуть найцікавіші
видання Шевченкових творів від
1861 року до наших днів, твори
іноземними мовами, видані в
усіх куточках світу, помітні шев
ченкознавчі праці тощо. Зро
зуміло, слід ознайомитися з
усією експозицією, "о стєпєні
увлєкатєльності котрой пусть су
дят самі чітатєлі". Це, даруйте, як?
О "стєпєні увлєкатєльності" будь
чого може судити відвідувач, гля
дач, слухач, читач, зрештою, ко
ли йдеться про щось прочитане,
а не "чітатєль" газети від самої
спонуки кореспондента.
"Даже большевікам нє уда
лось витравіть із украінцев па
мять і любов к Кобзарю". Правда.
Мусила влада адаптуватися до
його слова, щоб ним, обскуба
ним, з контексту вилущеним і
пофарисейському трактованим,
лупити по головах "буржуазних"
націоналістів. На жаль, нині на
став час інших "адаптацій".
Замість духовного піднесення, як
сказала генеральний директор
Національного музею Тараса
Шевченка п. Наталя Клименко,
можна замакітрити читачеві го
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лову крамом, цебто "обівкою і за
навєсками", пострахати вихоло
щеністю, сурогатом і прочая, не
побачивши виставку Шевченко
вих ориґіналів, звезених аж з
трьох музеїв Києва (Національ
ного заповідника "Софія Київсь
ка", Національного художнього
музею, Національного музею Та
раса Шевченка), не звернувши
увагу на ориґінальні малюнки
В. Кричевського, що відтворюва
ли інтер'єри кімнат майбутньої
експозиції 1928 року, не поміти
ти ориґіналів, переданих нещо
давно музеєві із США дочкою
першого директора Володимира
Міяковського п. Оксаною Радиш.
Навряд чи око А. Чердинцевої
менш спостережливе, ніж корес
пондентки "Газети покієвскі"
(теж російськомовної, але не
"адаптованої", тобто незаанґажо
ваної) Єлизавети Киризій, яка в
числі від 14 листопада цієї газети
опублікувала стислу, об'єктивну
розповідь про музей, ще й пода
ла, як годиться в таких випадках,
розклад роботи музею.
Усе це не вписується в схему
"Вєчєрніх вєстєй": "Гітлєр і со
вєцкая власть нє сталі помєхой
доміку… І вот на 80лєтіє в Дом
музєй впєрвиє прієхал Прє
зідєнт Украіни Віктор Ющенко".
Почерк!
Справді, широкі можливості
відкрилися для "послєсовєтской
власті" подібного "шевченко
знавства". Одним можна писати
пасквілі, брутально обзиваючи
Поета, інші готові, задля уїдливо
го випаду проти державця,
політика, нагорнути в одну купку
стільки відвертої дезінформації,
заламуючи руки над крахом
"лічной історії чєловєка по імєні
Тарас Грігорьєвич Шевченко". І
те, й друге – упряж одного воза.
До слова. Відзначення юві
лею не завершилося візитом
Президента. Наступного дня в
музеї гостювали члени творчих
спілок, артисти, науковці, ще че
рез день тут відбулася науково
практична конференція, при
свячена 80річчю музею. До речі,
серед запрошених була колиш
ній завідувач музею М. Гайдучок,
яка після сорока років його існу
вання своїми руками, разом з
фахівцями, реставрувала інте
р'єри, фасад. Її висока оцінка, да
на проведеній музейниками ро
боті до ювілею, для колективу не
менш дорога, ніж добре слово
Віктора Ющенка, Івана Драча,
Бориса Олійника. І дякували всі
не "начальству з бульвара", а
всьому колективу Національно
го музею Тараса Шевченка (130
співробітників), який доклав рук
до немалої роботи. І всі за ці три
дні мали змогу бути на святі. А
що не воднораз – то все ж треба
мати на увазі, що на провулку
Т. Шевченка не "меморіал", як
пише А. Чердинцева, а невелич
кий музейний будиночок. І він,
як і 80 років тому, чекає на гос
тей. Працює щодня, окрім п'ят
ниці. Ціни – з найнижчих, ма
буть, у Києві: 1,5 грн. для дітей,
студентів і пенсіонерів, 3 грн. –
для всіх інших. За екскурсію –
відповідно 5 грн. і 10 грн.
Завітайте! Краще все побачити
на власні очі, ніж читати
"ужастікі" про кілерівмузей
ників, які під високим покрови
тельством полюють на дух Вели
кого Кобзаря.
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