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“Про першочергові заходи з посилення соці%
ального захисту громадян України”

Мінімальна зарплата та мінімальна пенсія не будуть нижчими за прожитковий
мінімум — 423 грн. Виходячи із цього, буде перераховано посадові оклади. Ті ра%
зові надбавки до пенсій, які зараз отримують пенсіонери, Президент Ющенко уза%
конить і зафіксує в пенсійних книжках.

“Про невідкладні заходи із забезпечення по%
вернення втрачених заощаджень”

Істотне збільшення відповідних виплат уже 2005 року за рахунок залучення до
бюджету додаткових коштів, недоотриманих 2004 року від приватизації стратегіч%
них об’єктів.

“Про підвищення розміру одноразової допо%
моги у зв’язку з народженням дитини”

Законодавче підвищення одноразової допомоги матері у зв’язку з народжен%
ням дитини більш як у 10 разів — до 8460 грн.

“Про критерії оцінки діяльності керівників
місцевих державних адміністрацій”

Головним критерієм оцінки роботи керівників на місцях буде те, наскільки
ефективно вони вирішуватимуть проблему безробіття.

“Про скорочення термінів строкової військо%
вої служби”

Скорочення строку служби з 18 місяців до року, а для випускників вузів — до
дев’яти місяців, перехід до контрактної професійної армії з 2010 року.

“Про створення системи народного контро%
лю за діяльністю органів влади”

Комітети народного контролю стежитимуть, як влада реагує на листи та звер%
нення громадян.

“Про боротьбу з корупцією”
“Про зменшення кількості перевірок суб’єктів
підприємницької діяльності…”

Найвищі посадові особи та держслужбовці декларуватимуть не лише доходи,
але й видатки — свої та членів родин.
Посадові особи ДПА матимуть відповідальність, у тому числі й матеріальну, за
свої незаконні дії; буде спрощено систему реєстрації підприємств.

“Про відкликання миротворчого контингенту
України з Республіки Ірак”

Україна виведе свій контингент з Іраку.

“Про захист прав громадян на використання ро%
сійської та інших мов національних меншин України”

Гарантує вільне використання російської мови та мов інших національностей.

“Про забезпечення сприятливих умов для
взаємних поїздок громадян України, Російської
Федерації та Республіки Білорусь”
“Про забезпечення прав опозиції в Україні”

Передбачає запровадження спрощеного режиму перетину кордонів із цими
країнами.
Буде ухвалено закон “Про гарантії прав парламентської опозиції в Україні”.

“Про першочергові заходи з гарантування осо%
бистої безпеки громадян та протидії злочинності”

Передбачає очищення МВС та СБУ від корупціонерів, осіб, пов’язаних із кри%
міналітетом, причетних до порушення прав і свобод громадян.

“Про зміцнення засад місцевого самовряду%
вання”

Уже в держбюджеті 2005 року буде закріплено положення про створення дос%
татньої фінансової бази місцевого самоврядування.
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РЕЗОНАНС

ТЕЛЕВІКТОРІЯ
ДВОХ ВІКТОРІВ

«ЯК ДЛЯ «ПРОФФЕСОРА», — ВАМ…»

Однією з суттєвих при
чин існування зла в Україні
є підтримка цього зла з бо
ку громадян. Бо зло дуже
У переддень дебатів відчувалася велика часто має привабливий,
зацікавленість унікальним для пострадян% навіть часом імпозантний
ського простору теледійством. Для Ющенка вигляд.
вони були чи не єдиною нагодою показати
свою політичну програму масовому глядаче%
ві. Перед ефіром опозиційні сили вимагали
від ЦВК відмовитися від рішення, за яким ве%
дучий, за наявності залишкового часу на ра%
хунку того чи іншого кандидата, міг ставити
йому запитання. Велика увага надавалася
незаангажованості ведучого. Як ми бачили,
працівник НТКУ Юрій Мельничук можливості
“спустити собак” на опозицію не проґавив.
До того ж зафіксовані маніпуляції з часом,
коли ведучий, не зупинивши часу Ющенка,
пішов оголошувати нову тему.
Загалом дебатів як таких не було. Укра%
їнці побачили чергову боротьбу тез, про%
грамних засад, “наїздів”, на які не завжди
лунали контрарґументи. Ющенко говорив
дохідливо, проявив себе як фаховий еконо%
міст, який добре володіє мовою цифр. Він
більше говорив про майбутнє. На початку
дебатів Янукович поступався опоненту, не
маючи конкретних контрарґументів. Під час
розмови про внутрішню політику Ющенко
проаналізував ціни на найнеобхідніші товари
повсякденного вжитку, вивів “на чисту воду”
пенсійну та цінову політику уряду. Після цьо%
го тези Януковича вже звучали неперекон%
ливо. Це визнав в у ефірі “5 каналу” голова
його виборчого штабу Сергій Тигипко. Вод%
ночас кандидат від влади включив агресив%
ний механізм звинувачень, оббріхування.
Чого варті заяви про інфляцію 10000 % за
часів урядування Ющенка, про бартерні опе%
рації очолюваного Ющенком Нацбанку
(Ющенко сказав, що Нацбанк працює не з
бартером, а з грошима), фрази про лідера
опозиції як збанкрутілого урядовця, які пов%
торювалися багато разів, наче Янукович не
висуванець цієї влади, а полум’яний опози%
ціонер.
Громадяни очікували інтелектуального
двобою. Його не відбулося. Негативні чин%
ники відчувалися як із одного, так і з іншого
боку. Часом Ющенко програвав зовнішнім
виглядом. Цьому “допомагали” режисери,
які “вдало” фіксували кадри, що засвідчили
проблеми зі здоров’ям. Водночас Ющенко
був переконливішим, хоча Прем’єр%міністр,
взявши останнім заключне слово, на повну
силу ввімкнув мову обвинувачень і брехні,
будучи доволі зловтішним.
На думку політолога Вадима Карасьова,
на цих теледебатах провладний кандидат
вдало випробував себе в ролі публічного по%
літика, виступивши краще, ніж очікувалося, а
Ющенко — просто краще. Але кожен із кан%
дидатів більше оприлюднював свою програ%
му, аніж брав участь у живій дискусії. Хоча, в
цілому, кандидати своє завдання виконали.
Багато людей, особливо зі східних областей,
почули Ющенка в невикривленому світлі чи
не вперше. І саме зараз переглядають чи
формують свої політичні позиції. Дебати в
цьому процесі відіграли важливе значення.
Тому, що ефективні.
z

Богдан ГДАЛЬ

А про те, що діячі нинішньої
скорумпованої влади бояться
втратити теплі місця біля джерел
тіньових доходів, свідчить остан%
ній “винахід” їх команди, озвуче%
ний словами В. Януковича в пря%
мому ефірі: “Я хотів сказати про
ту стару владу, яка працювала
всі ці роки незалежності. Сказа%
ти про тих людей, які нас зроби%
ли бідними. Сказати про тих лю%
дей, які знову рвуться до влади.
Сказати про збанкрутілих уря%
довців, про збанкрутілих політи%
ків, до яких ми з вами вже сьо%
годні не маємо довіри… Я хотів
би, щоб мої опоненти подивили%
ся спочатку на себе, — хто вони
такі і в якості кого вони виступа%
ють у нашій державі. Чи це не
представники старої влади, які
знову намагаються повернутися
до неї?..”
Нинішня злочинна влада
пішла ва%банк. Влада — ви тіль%
ки уявіть собі — оголосила себе
опозицією! Хто найголосніше
кричить “Хапайте злодія!”? Відо%
мо — злодій. Розраховано на
дурнів. А люди чесні знають ли%
ше одну “…стару владу, яка пра%
цювала всі ці роки незалежності”
— владу на чолі з Л. Кучмою,
який чітко веде “всі ці роки” одну
чітку лінію, спрямовану на лікві%
дацію незалежності.
Тому й наступника обрав від%
повідного, який поспішає від%
працювати московський сцена%
рій зросійщення: двомовність,
подвійне громадянство, полови%
на економіки в тіні, певна енер%
гетична залежність від Росії й
жодного слова про культуру.
Коли на питання про те, хто
“знову рветься до влади”, “про ту
стару владу”, “про збанкрутілих
урядовців” нам відповідає найяс%
кравіший представник цієї вла%
ди, — це вже не просто нонсенс,
це — повний крах цієї влади.
І кого цей представник звину%
вачує на всю країну? Ющенка і Ти%
мошенко. Тих, кого ця злочинна
влада ось уже четвертий рік пос%
піль цькує, переслідує, отруює,
вимазує брудом, проти кого ор%
ганізовує провокації та фальси%
фікації.
Своє вступне слово В. Яну%
кович закінчив закликом: “Да%
вайте будемо казати правду!”
Як ми побачили та почули в по%
дальшому, цей заклик був лише

VOX POPULI

РЕПЛІКА

ТЕЛЕДЕБАТИ БУЛИ ПОТРІБНІ
Бо досі мешканці східних областей Укра
їни про Віктора Ющенка не знали нічого,
крім негативних оцінок його особи.
Зрячий — та побачив, мудрий — та зрозу
мів: з одного боку стояв ставленик влади,
який уперто від цієї влади відхрещувався,
нахабний маніпулятор побрехеньками, що
твердо тримався накреслених йому словес
них конструкцій, направлених на дискреди
тацію суперника, і не висвітлював суті зада
них питань. Віктор Ющенко, навпаки, ком
петентно, вмотивовано, оперуючи цифрами
і фактами, зумів ознайомити глядачів із ос
новними принципами власної програми у
сферах соціальній, економічній, зовнішньо
політичних відносин, внутрішньої політики.
Хто був у виграшних умовах? Звичайно,
провладний кандидат: його слово було пер
шим і заключним — він накидав опонентові
чимало неарґументованих звинувачень,
спростувати які той уже не мав змоги. Часто
правда безсила перед облудою. Але це — до
z до часу.
пори

Валентина Брязгунова, жур
налістка:
— Янукович, виявляється,
уміє щось сказати. На екрані ми
його бачимо трішки примітив
ним. Тут у нього язик був підві
шений, хоча мої діти сказали: “А
може йому щось у вухо там гово
рили”. Янукович піднявся на
сходинку вище. Від Ющенка я в
захопленні. Він переважав. Він
був на своєму рівні. І навіть тріш
ки вище.
Галина Сиволапова, підприє
мець:
— Переміг Ющенко, бо він
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Колаж Богдана Гдаля

черговим піарним прийомом.
Цікавою “знахідкою” штабу пре%
тендента від влади було й те, що
ми в нашому босоногому ди%
тинстві називали “прикинутись
шнурком”: мовляв, і я — не я, і
хата не моя: “Я нова людина тут,
у Києві.., весь час я прожив і
пропрацював у реґіоні…” (нена%
че “реґіон” той на іншій планеті),
“…ми прийшли до влади тільки
два роки тому…” (ніби оцих ми
Л. Кучма запросив із Марсу, а не
призначив з українського Дон%
басу, де високий рівень злочин%
ності й відповідні “фахівці” вже
достатньо визріли, щоб ними
зміцнити режим кучмономіки в
столиці).
Вступне слово В. Ющенка
було чітким і професійним. По%
дякував громадянам “за те, що
ви довели, що ви не “козли”, що
ви не “придурки”, що ви захис%
тили свою позицію і право ви%
борця”. В. Ющенко не бив себе в
груди, жодним словом не тор%
кнувся кримінальних фактів тем%
ної біографії свого візаві (який
потім не проминув нагадати, що
побував у Єрусалимі й отримав
благословіння), а просто взяв до
рук табличку й зачитав декілька
цифр, з яких чітко проглядалося,
що нинішній уряд продовжує
збанкрутілу політику збагачення
привладних кланів за рахунок ук%
раїнського народу.
Цифри дуже прості: якщо на
момент висунення В. Януковича
(звичайно, Л. Кучмою) на посаду
керівника уряду пересічний гро%
мадянин міг купити на середню
зарплату 36 кг свинини, то нині,
через два роки такого “уряду%
вання”, — лише 22 кг; телятини
(відповідно) — 44 кг, а нині — ли%
ше 25 кг, сала на нинішню зар%
плату можна купити лише 25 кг,
тоді як два роки тому — 63 кг, ди%
зельного палива нині — 225 л за%
мість 354 л. Отака вона, ціна
“економічного зростання”.
В. Ющенко: “Я не буду гово%
рити про Польщу, де заробітна
плата і пенсії вищі від україн%

ських у 6,5 разів. Але де той ваш
великий ВВП, щоб його сьогодні
намазати на бутерброд?!”
В. Ющенко нагадав, що при%
ниження українських громадян
бідністю є результатом політики
криз, які час від часу “дарує” нам
нинішній уряд, — чи то зернова,
чи то хлібна, чи продовольча, чи
бензинова, — а нині ми стоїмо на%
передодні валютної і бюджетної.
В. Ющенко коротко і профе%
сійно сформулював свою еконо%
мічну програму — від економі%
ки криз перейти до економіки
стабільного росту. Створити
додатково 5 млн. робочих місць,
вивести економіку з тіні, різко
підняти зарплати і пенсії,
обов’язково зберегти стабільни%
ми ціни на товари й послуги.
В. ЮЩЕНКО: “Люди праг%
нуть бачити кандидата, який би
запропонував майбутнє без ко%
рупції… Це не конфлікт двох Вік%
торів, це конфлікт двох світогля%
дів. Вибір у нас дуже простий:
або ми будемо жити “по поняті%
ям”, або житимемо як вільні, не%
залежні люди”.
В. ЯНУКОВИЧ: “Я впевне%
ний, що ви — збанкрутілі урядов%
ці…” Вочевидь кандидат від вла%
ди продовжував обстоювати тезу,
що він репрезентує опозицію…
В. ЮЩЕНКО: “Що я хотів
сказати? Як для “проффесора”,
— вам. Ми маємо нині непрофе%
сійний уряд: при економічному
зростанні ВВП на 13,4 % до бюд%
жету надійшло лише 1,8 %. Вік%
торе Федоровичу, куди зникає
різниця, де вона осідає?..”
Психолог Наталія Кухтіна
зазначила після теледебатів, що
В. Янукович постійно стояв у по%
зі підвладного (руки по швах), а
отже, найвірогідніше, старанно
відпрацьовував настанови своїх
іміджмейкерів. А щодо благо%
словіння, яке він отримав на
Святій Землі, то його дають кож%
ному. Дають на добрі справи, на
вчинення добра, а не зла.
z

АСПЕКТ

ОБВИНУВАЧЕННЯ
В... ПАТРІОТИЗМІ?
Чи може людина, яка зак%
риття Чорнобильської атомної
станції зараховує до недоліків,
претендувати на пост Прези%
дента України?
Чорнобильська
атомна
електростанція — це один із
світових символів катастрофи.
Експлуатувати ЧАЕС — це все
одно, що віддати під заселен%
ня Хатинь чи Освенцім. Зак%
риття Чорнобильської елек%
тростанції визначила ту межу,
через яку повинна була пере%
йти Україна на шляху до цивілі%
зованого розвитку.
Крім того, подальша екс%
плуатація ЧАЕС була абсолют%
но нерентабельною з точки
зору економіки. Три%чотири
роки, і блоки ЧАЕС все одно
довелося виводити з експлуа%
тації, що потребує додаткових
і немалих капіталовкладень.
Щодо “великого досягнен%
ня” нинішнього уряду — добу%
дови додаткових блоків на
Хмельницькій та Рівненській
атомних електростанціях, цієї
бездонної бочки, куди пішли
та пропали шалені кошти, то
предмета для гордощів тут не%
має. Україна досить забезпе%
чена енергоресурсами. Міфи
про енергетичну кризу в Укра%
їні створюються тими, кому
вигідно отримувати дивіденди
від найдорожчої в світі енерге%
тики — атомної.
Не секрет, що 30—50%
дорогих енергоресурсів ми
втрачаємо при недосконало%
му транспортуванні на лініях
електропередач; перш за все
треба припинити нераціональ%
не використання електро%
енергії на підприємствах, а це
означає, що виробництво по%
винно переходити на новітні
технології, які використовує
Європа та весь цивілізований
світ.
До речі, Європа брала на
себе зобов’язання фінансува%
ти створення саркофага, фі%
нансування лабораторій, які б
здійснювали моніторинг стану
чорнобильської зони, та кре%
дитування альтернативних
джерел енергії. Підкреслимо
— альтернативних.
z

Євген ҐОЛИБАРД

Українська екологічна
асоціація “Зелений світ”

КИЯНИ ОЧІКУВАЛИ БІЛЬШОГО
політично грамотний, економіч
но підкований. Крім того, він по
водився інтелігентно й достойно.
Нікому не буде соромно за тако
го президента. Янукович, на мою
думку, сильний господарник, але
він не може і не повинен бути
президентом. Йому ще потрібно
рости. Щодо Ющенка, то він ду
же професійно висловлювався як
економіст. А народові потрібні
простіші речі. Янукович доступ
ніше говорив.

Микола Звєрєв, підприємець:
— Ющенко мав вигляд висо
коосвіченої і культурної людини,

яка може бути гідним президен
том нашої держави. Він показав
рівень свого інтелекту. Показав,
що він — лідер нації і вболіває за
єдність української держави і на
роду. Янукович має нижчий ін
телектуальний рівень. Добре
попрацювали іміджмейкери, але
людина не може змінитися за
ніч. Я ще більше переконався,
що треба підтримувати Ющенка.

Діана Ященко, бухгалтер:
— Ющенко був компетен
тним. Янукович не володів ін
формацією про економічні по
казники. Я вважаю, що Ющенко

переміг. Зі свого боку, Ющенко
дав достойну відсіч на випади
Януковича. Моя політична по
зиція після дебатів не змінилася.

Андрій Пащенко, працівник
ЗМІ:
— Я очікував більшого від де
батів. Я не змінив свого вражен
ня про кандидатів. Також не змі
нив своєї політичної позиції. Я
ще раз упевнився в перемозі
Ющенка.
z

Опитував Богдан ГДАЛЬ
Світлини Ганни ОБОРСЬКОЇ
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Суспільство і ми
ГАРЯЧА ТЕМА
24 вересня 2004 року (після то%
го, як в Івано%Франківську в
Прем’єр%міністра поцілили куря%
чим яйцем і Віктор Янукович “зро%
зумів, що націоналізм — це хворо%
ба”) народний депутат України Та%
рас Чорновіл “пересвідчився, що
наступає справжній фашизм”. За
його словами, “ситуація перерод%
жується в дуже страшну”. Львів%
ський обласний виборчий штаб
Віктора Януковича не менш кате%
горично заявив, що “в діях нашо%
українців простежується аналогія з
політикою нацистської партії у Ні%
меччині на початку 30%их років ми%
нулого століття”.
Далі — більше. Приміром, в
Одесі друкуються відверто про7
вокаційні плакати: на фоні ви7
борчої символіки (на помаран7
чевому тлі червоний знак окли7
ку в центрі підкови) Віктора
Ющенка бовваніє підступне клі7
ше — “Обыкновенный фа7
шизм”; у Луганській області на
підконтрольному владі теле7
каналі запущений ролик “На7
шизм не пройдет!” — у кадрах
гітлерівська свастика, звучить
нацистський марш…
Що це? Банальні страшилки,
породжені хворобливою уявою де%
яких учасників президентських пе%
регонів? Далебі ні. Має місце доб%
ре продумана система тиражуван%
ня відверто наклепницьких матері%
алів на опозиційного кандидата в
президенти при мовчазному поту%
ранні влади. Це далеко не примі%
тивно%тенденційна “чорна” пропа%
ганда в дусі Йозефа Геббельса, а
професійно налагоджена система
продукування наклепу та брехні
всупереч вітчизняному законо%
давству й практиці демократичних
держав.
З одного боку, такий “піар”
може викликати вмотивоване
несприйняття, цілком справед7
ливе обурення, відверте роз7
дратування. З іншого боку, в
певної категорії літніх людей, в
обивателів, котрі не звикли ду7
мати, які неспроможні тверезо
оцінювати навколишню дій7
сність, відтак прискіпливо ана7
лізувати явища та події, термін
“фашист” — більш ніж знаковий,
семіотичний і звикло асоціюєть7
ся з чимось страшним і потвор7
ним, що загрожує Україні.
Помовчимо. Спробуймо зрозу%
міти, про що насправді йдеться,
коли українських громадян почи%
нають лякати загрозою фашизму.

Згадаймо жорстокий присуд ро%
сійського філософа М. Бердяєва,
винесений для іншої країни, нашої
північно%східної сусідки: “Росія
одержима духами зла і олжі”. Так
отож. Чи не цими “духами зла і ол%
жі” одержимі нинішні противники
коаліції “Сила народу”, противники
Віктора Ющенка?..
Те, що між комунізмом і фа%
шизмом існує спорідненість, було
помічено давно. Класик світової
філософії Карл Ясперс охаракте%
ризував держави, створені нацис%
тами і комуністами, як злочинні і
такі, що не можуть бути реформо%
вані. Їх можна лише ліквідувати.
Нацистська Німеччина була лікві%
дована в 1945%му. Через чотири
десятиліття в СССР (читай: кому%
ністичній російській імперії) поча%
лася модернізація одного з най%
страхітливіших режимів на планеті.

сучасній Росії склався режим “путі%
нізму”, і відтак з’ясовувати його
властивості… Здоровий глузд,
очевидно, все ж таки не дозво%
ляє знехтувати термін “фа%
шизм” як означення процесів,
що відбуваються в Росії. Вони
мають одну суттєву прикмету “кла%
сичного” фашизму: антидемокра%
тичні ідеї єднають панівний проша%
рок із більшістю населення. Оби%
ватель, не заперечуючи факту
неподобств, ні в чому не звину%
вачує Путіна, і це перша ознака
зародження фашизму: Путінові
все вибачають не просто через ін%
фантильність, а тому, що схвалю%
ють його політичну лінію. А вона ок%
реслюється дуже виразно: націо%
налізм (винищення чеченців, де%
монстративне придушення прав
усіх неросіян і навіть росіян “друго%
го сорту”, з колишніх республік

ціалістів Олександра Мороза ще
три роки тому забриніли тривожні
нотки, але були вони зовсім іншого
тембру, ніж у висловлюваннях на%
родного депутата Тараса Чорново%
ла і Ко.
Олександр Мороз, приміром,
заявив таке: “Брехнею і свідомою
дезінформацією є твердження, що
дії опозиції є екстремістськими,
призводять до зародження фашиз%
му. Ми, навпаки, вважаємо, що са%
ме в діях влади і режиму є всі озна%
ки насування фашистської диктату%
ри. Убивство Георгія Ґонґадзе і пе%
реслідування свободи слова в Ук%
раїні — це і є фашизм у дії. Кидання
запалювальної суміші в редакцію
газети СПУ “Товариш” — це вишкір
фашизму в усьому його звірячому
єстві. Доведення нервовохворих
дітей до голодної смерті, а йдеться
про тридцять голодних смертей

ХТО ПІДХОПИВ ЧЕРВОНОКОРИЧНЕВИЙ ВІРУС?
“ Фашизм — це стадія, яка
досягається після того, як
комунізм виявився ілюзією.
Петер Друккер

”

У серпні 1991 року цей процес
привів до формальної заборони
компартії, одначе СИСТЕМА, по
суті, залишилися неушкодженою.
* * *
Колишній начальник 1%го Го%
ловного управління КДБ СРСР Ле%
онід Шебаршин в інтерв’ю журна%
лові “Штерн” у 1995 році так зма%
лював майбутнє Росії: “Ця країна
(Росія. — О.Р.) може жити лише за
екстремальних ситуацій: від дикта%
тури до анархії і знову назад до
диктатури. Ніхто не може сказати:
хто прийде після Єльцина. Але в
одному я впевнений: це буде дик%
татор”.
І що ж? Колишній підполковник
КДБ став російським президен%
том. Його найближчі приятелі очо%
лили ключові пости країни: Мініс%
терство оборони та ФСБ. Десятки
значних державних посад зайняли
вихідці з КДБ.
Ще одна промовиста цитата.
“У цьому сенсі інтелектуально
коректніше було б сказати, що в

З БЛОКНОТА ПИСЬМЕННИКА
Наближається вирішальна мить — дру%
гий тур виборів Президента України. Чи за%
думалися ви над тим, чому перший тур не
став для громадян України святом: і без
фальсифікації наших волевиявлень не обій%
шлося, і застосувань брутально грубої сили
проти тих, хто обстоював кандидата від опо%
зиції, не бракувало.
Ось хоча б і такий факт. Не встигло ви%
сохнути чорнило на бюлетенях, що їх підпи%
сали громадяни України, висловивши свою
волю та бажання бачити Президентом Укра%
їни народного обранця, як нині діючий Пре%
зидент Леонід Кучма звільнив своїм указом
15 голів районних держадміністрацій, звину%
вативши їх, очевидно ж, не в чомусь іншому,
а саме в тому, що не забезпечили на вибо%
рах перемоги провладного кандидата.
Яких ще діянь нині існуючої влади треба,
аби переконатися: в Україні немає демокра%
тії, нас силоміць примушують голосувати за
того кандидата, якого хоче бачити на посаді
президента влада і її щойно народжений ко%
румповано%олігархічний бомонд. Згадайте,
як залякували вас, виборців, наміром позба%
вити робочого місця, а відтак і шматка хліба,
коли не проголосуєте за В. Януковича, як
сам Янукович хвалився, виступаючи перед
виборцями, наявністю під його рукою силь%
них людей, які змусять нас мовчати, обіцяв
зняти шкуру з тих, котрі протидіятимуть його
намірам бути при владі. То це зараз, перед
виборами. А що буде, коли прем’єр із таки%
ми переконаннями і такою свідомістю стане
президентом? Чи не обернуться для нас по%

СРСР, — утім, у нинішній Росії він
поки що не домінує, тому й понят%
тя “фашизму” тут актуальніше від
“нацизму”); контроль за населен%
ням, мілітаризація; знищення сво%
боди слова та свободи академіч%
ної” (Кротов Я. Фашизм ізсереди%
ни // Критика, 2002).
Чи існує загроза виникнення
фашизму в Україні саме тепер? З
цього приводу на устах лідера со%

дібні силові методи правління черговим то%
талітарним режимом?
А про що промовляє другий факт? Ще не
став нині діючий прем’єр президентом, а вже
погрожує громадянам України впроваджен%
ням подвійного громадянства, наданням ро%
сійській мові статусу державної, ніби не знає,
що довкола цього питання точилася в сус%
пільстві розмова й громадяни України сказа%
ли з цього приводу своє категоричне НІ.
Задумайтеся, співвітчизники, чим “при%
пахує” ця обіцянка прем’єра. Адже в такому
разі сини ваші стануть військовозобов’яза%
ними Росії. А Росія завжди схильна була ви%

нещасних хлопчиків і дівчаток у
дитбудинку села Мишурин Ріг на
Дніпропетровщині, — це і є фа%
шизм, український фашизм. На%
решті, скорочення майже на три
мільйони чисельності населення за
роки правління режиму бандократії
— хіба може бути щось страшніше і
потворніше, що можна порівняти
тільки з фашистським геноцидом
на землі України в роки Другої сві%

ному фронті складалися не на користь Росії,
російська воєнщина не переставала носити%
ся з гаслом: “Дайош Дарданелли!” А кому
доводилося розплачуватися за ті апетити на
чужі землі? Російському солдатові, народові
Росії. І не чим%небудь — власною кров’ю,
власним життям. Та що казати, навіть зараз,
не встигла Росія позбутися тоталітарного
режиму, як один із претендентів на посаду
президента Жириновський заявив: коли він
прийде до влади, російський солдат помиє
чоботи в Індійському океані.
У російського народу вистачило мудрос%
ті та мужності сказати Жириновському своє

БУДЬМО ЄДИНІ, БРАТОВЕ!
рішувати спірні питання з сусідами в один
спосіб — за допомогою зброї. Ось характер%
ні приклади. 1735—1739 рр. — війна з Туреч%
чиною, 1741—1743 рр. — війна зі Швецією,
1768—1774 рр. — війна з Туреччиною,
1787—1791 рр. — війна з Туреччиною,
1788—1790 рр. — війна зі Швецією, 1799 р.
— похід російських військ під орудою Суворо%
ва в Альпи, 1799 р. — війна Росії з Іраном,
1805—1807 рр. — війна Росії з Іраном, 1812 —
1815 рр. — війна з Францією, 1828—1829 рр.
— війна з Туреччиною, тоді ж, протягом 25 літ,
— війна Росії за підкорення Кавказу, 1853—
1856 рр. — Кримська війна.
Які причини спонукали Росію до цих ма%
ло не постійних війн? В абсолютній більшос%
ті — зазіхання на чужі землі. Навіть під час
Першої світової війни, коли справи на захід%

категоричне НІ. А ми? Невже дозволимо ет%
нічному білорусу з таким кримінальним ми%
нулим і такими пагубними намірами щодо
українського народу посісти найвищу посаду
в країні? Невже виставимо себе цим вчинком
на глум усьому цивілізованому світові?
Коли в Чечні запахло кров’ю, немало ро%
сіян намагалося придбати в Україні житло,
аби уникнути мобілізації на війну. Невже гро%
мадяни України спокусяться на обіцяне Яну%
ковичем подвійне громадянство і пошлють
дітей своїх лити кров за імперські інтереси
Росії в Чечні? А є ж інші гарячі точки.
Біда, як мовиться, не сама ходить, а з
дітками. Адже подвійне громадянство — це
ще й пастка. Вона дозволяє Росії скориста%
тися таким арґументом (а його неважко ви%
гадати), як захист своїх громадян на теренах

тової війни. Проявом цього є і те,
що за роки правління Кучми зни%
щення економічного потенціалу на%
шої держави вдвічі перевищило
втрачене Україною у війні з фа%
шистськими загарбниками”.
Минулого року, коментуючи
донецькі події 31 жовтня, коли че%
рез протидію місцевої влади було
зірвано з’їзд “Нашої України”, екс%
посол України в США і Румунії Ан%
тон Бутейко засвідчив, що наша
“держава перебуває перед за7
грозою фашизму”. Мовляв, “са%
ме так все починалось у Мюнхе%
ні в 307их роках”. “Це елементи
грубого фашизму діючої вла%
ди”, — підкреслив дипломат.
На жаль, і досі багатьом гро%
мадянам України так і не вдалося
позбутися червоно%коричневого
віруса…
З екранів телевізорів наших
співвітчизників продовжують заля%
кувати революцією, хаосом, що не%
минуче вибухне в Україні в разі пе%
ремоги одного з кандидатів у пре%
зиденти — Віктора Ющенка. “Чер%
воний” директорат (ліга “Юго%Вос%
ток”) східних реґіонів України вис%
тупає ініціатором попереджуваль%
ного страйку півсотні провідних
підприємств на підтримку соціаль%
но%економічного курсу Віктора
Януковича. Бо, мовляв, існує заг%
роза громадянському миру і ста%
більності з боку команди Ющенка.
Абсурд? Безумовно. Про яку, при%
міром, загрозу “стабільності” мож%
на говорити, дивлячись на черго%
вий “шедевр” політичної реклами:
доярка у білосніжному халаті на тлі
сучасного комп’ютеризованого ко%
рівника закликає співгромадян
обирати “стабільність”. Стабіль%
ність російського зразка?
Те, що Володимир Путін відмо%
вився взяти з рук Віктора Янукови%
ча льодяника на трибуні під час па%
раду на честь 60%ої річниці визво%
лення України від німецько%фа%
шистських загарбників, навряд чи
означало, що екс%шпигун побояв%
ся зайвий раз афішувати свою
прихильність до одного з кандида%
тів на найвищий державний пост в
Україні. Бо вже 12 листопада він
звернувся
до
українського
прем’єра і, без докорів сумління,
побажав: “Успіхів Вам на виборах!”
Чи треба щось коментувати?
z

Олег РОМАНЧУК,
шеф%редактор журналу “Уні%
версум”, кандидат філологічних
наук, член НСПУ, член Всесвітньої
організації періодичної преси
(Брюссель)

України, прийти в Україну з військовою си%
лою і продиктувати свою волю.
Пригляньмося й до третього, не менш
переконливого факту. Ви помітили, як за%
частили в Україну російські емісари після то%
го, як Янукович з’явився серед претендентів
на найвищу посаду в нашій державі? Спер%
шу президент Путін знайшов привід пере%
тнути наш кордон (і раз, і вдруге), потім на%
шумілий у російській політиці В. Жиринов%
ський, нарешті й лідер російських комуністів
Зюганов. Випадково це? Ба, ні. Коли додати
до цієї активності ще й неабияку активність
російської Православної Церкви в Україні, її
неприховану пропаганду єдиного руського
народу, неважко переконатися: росіяни не
приховують своєї ставки на Януковича, вони
вбачають у ньому того троянського коня,
який, не сумяшеся, допоможе їм здійснити
імперську політику в Україні.
Цікавитеся, а куди ж дивився Кучма, ко%
ли терміново та без будь%яких пояснень усу%
вав А. Кінаха з посади прем’єра і призначав
на його місце В. Януковича? Та туди ж, куди
й Путін, хоча й знав, не міг не знати, що Яну%
кович, очолюючи Донеччину, забезпечив та%
кий розгул бандитизму, завдяки чому меш%
канці Донецька і вдень побоюються з’явля%
тися на вулицях столиці донецького краю.
Думаймо й про це, виборці незалежної
України. Думаймо й діймо рішуче, не вагаю%
чись і не боячись погроз владних структур,
якщо не хочемо, щоб подібний бандитизм
поширився на всю Україну.
z
Дмитро МІЩЕНКО,
лауреат Національної премії імені Т. Шевченка
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Світлини Ганни Оборської

чить опитування, розрекла%
мовані книги (найбільше —
ті, які презентували тут же —
на виставці). Отже, реклама
— свята справа. Коли видав%
ці це збагнуть, тоді й вітчиз%
няний книжковий ринок буде
на належному рівні.
Але наразі маємо таку
ярмарку: не надто приваб%
ливі стенди, невелика кіль%
кість видавництв і, що вже
зовсім нелогічно, столики із
косметикою.

review”, “Пізнайко”, “Ранок”
та ін., українськомовна діт%
лашня залишилася обділе%
ною.

“ГРАФІТІ”, ОКСАНА
ЗАБУЖКО ТА ПОМАРАНЧЕВІ БАРВИ
Ярмарка цієї осені чи%
мось нагадувала передви%
борну кампанію. Майже всі
презентації плавно перехо%
дили до запитань авторам

тей, жінок і міністрів.
Схожа розмова від%
бувалася й на пре%
зентації книги Дмит%
ра Стуса “Василь
Стус: життя як твор%
чість”.
Родзинкою яр%
марки стала Оксана
Забужко з великим
оранжевим шаликом.
Вона вкотре пожалі%
лася на “братній” на%
род, який вперто ігно%

Уже вкотре в столиці проходить Київська міжнародна книж
кова ярмарка “Книжковий світ—2004”, на яку приїжджають ви
давці, щоб на людей подивитися й себе показати.

КОМЕНТАР
Організатори ярмарки
обіцяли багато: “На виставці
буде представлено художню,
навчальну, науково%популяр%
ну, енциклопедичну, довідко%
ву, історичну, дитячу літера%
туру, мистецькі та сувенірні
видання, дизайн та оформ%
лення книги. Виставка мати%
ме нову концепцію, відпові%
датиме сучасним тенденціям
виставкової справи, доступ%
но подаватиме всебічну ін%
формацію про книгу та ви%
давничу діяльність. Учасни%
кам буде надана можливість
побувати в “Медіа%парку”,
відвідати “Алею поезії”,
“Письменницьку вітальню”,
стати учасником акції “Книж%
ка року”, а також видовищно
продемонструвати нові про%
екти, провести презентації,
лотереї, конкурси, виступи
творчих колективів”. Але,
попри обіцянки, це дійство
особливим розмаїттям не
вражало. Якби Гоголь побу%
вав на цій ярмарці після своєї
Сорочинської, певно, засму%
тився б. Ну, бо що ж це таке,
людоньки, коїться? Невелика
група людей (загалом — жур%
налісти та студенти), яка бі%
гає з презентації на презен%
тацію, жодної до кінця не вит%
римавши (організатори до%
думалися упхати по декілька
зустрічей із письменниками
та книгами в одну годину), а
поміж тим намагається ви%
просити (чи хоча б придбати)
якусь хорошу книгу.
Вибирати особливо не
було з чого. Чи то видавці ви%
черпалися на Львівському
Форумі, чи що там трапило%

А Макаров зажурився

ся, але стендів багатьох мас%
титих видавництв не було
видно. Така байдужість до
реклами власної продукції,
чесно кажучи, вражає. Важ%
ко повірити, що київському
видавництву “Факт” (одна
назва якого вже реклама для
книги й ознака хорошого ви%
бору) розголос потрібний, а
деяким периферійним — ні.
Може, вони працюють не на
того читача?
А от на кого й для кого
працюють наші видавництва
— тема окрема, на яку могли
б відповісти покупці, присут%
ні на цій ярмарці. Дехто з них
просто ходив поміж стенда%
ми, виглядаючи “свій” товар.
Дехто підходив за порадою
до стендів літературно%кри%
тичних журналів, працівники
яких мимоволі перебрали на
себе роль гідів та організа%
торів й спрямовували ентузі%
азм покупців у належне рус%
ло. Зрештою, — оскільки
книги дорогі, до придбання
треба підходити з критичним
поглядом. Шукали ж, як свід%

У ПОШУКАХ
ДИТЯЧИХ КНИГ
Якщо студентів цікавили
брендові автори, то люди
поважні надовго зупинялися
біля стендів із дитячими кни%
гами. Для дитини ж книга —
цілий світ, тому до придбан%
ня її підходиш з особливими
мірками. Російськомовної
продукції більш ніж достат%
ньо. А що робити батькам,
які не хочуть, щоб дитина чи%
тала чи слухала казочки й
віршики братньою мо%
вою або в неякісному
перекладі?
Можна,
звісно,
придбати “галамагів%
ські” книжки, але, по%
перше, вони дорогі,
по%друге, їх на ярмарці
не було. Не було тут і
“Кальварії” та “Лілеї%
НВ”. Сумно. Попри те,
що організатори пе%
редбачили свято для
маленьких читачів, яке
проводили “Книжник%

на тему виборів май%
бутнього президента.
Ну, справді, чого ще
очікувати від аудито%
рії, заквітчаної пома%
ранчевими стрічками?
Зрештою, — загроза
двомовності в Україні
цілком виправдовує
таку
заполітизова%
ність. Крім того, пре%
зентували книги, які
просто провокували
на роздуми про полі%
тику. Наприклад, “Ук%
раїнську якбитологію” Дмит%
ра Шурхала. Іронія над тим,
що в історії немає умовного
способу. Її можна перепису%
вати, інтерпретувати, але
змінити неможливо. І дуже
вже не хочеться, щоб нам
після виборів залишалося
лише роздумувати, що б
сталося, якби обрали не
подвійне громадянство та
“надійні руки” захисника ді%

Ірена Карпа

Сергій Жадан

було не важко. Здається,
“Фоліо” скоро перетворить%
ся на видавництво для най%
скандальніших письменни%
ків. Наразі відвідувачі змогли
почути, побачити й узяти ав%
тографи в Сергія Жадана,
Ірени Карпи, Юрка По%
кальчука та деяких інших,
не менш відомих, авторів.
Харків’яни презентували
серію “Графіті”. Цікаво, як
сприйме український чи%
тач і критик це чтиво? Чи
не стане воно забороне%
ним, як графіті?

ПЕРЕМАГАЮТЬ
НАЙКРАЩІ
Оксана Забужко

рує її авторські права. Дивно,
що наші автори ніяк не звик%
нуть до цього ігнорування…
“Круглий стіл” з Оксаною За%
бужко, мабуть, був найгострі%
шим заходом на ярмарці. Тут
велися дебати не лише про
політику, а про не менш важ%
ливі речі. Так, Леонід Фін%
кельштейн
(видавництво
“Факт”) цілком слушно заува%
жив, що багато залежить від
нас самих, а не тільки
від держави, проілюс%
трувавши це прикла%
дом “Букви”, “якою
(цитата) ми всі пиша%
лися, а зараз вона
продає не просто ро%
сійськомовну літера%
туру, а відверту поп%
су”. Слушна заувага і,
на жаль, стосується не
лише “Букви”.
Найактивніше
виступило на ярмарці
видавництво “Фоліо”.
Із такою автурою це

А ось кого було на яр%
марці багато, так це пере%
мог. Тобто, — на самій яр%
марці перемогли поезії Ми%
коли Вінграновського, ви%
давництво “Радуга” та мо%
нографія Дмитра Стуса. Але,
окрім цього, було оприлюд%
нено результати рейтингово%
го дослідження “Лідери осе%
ні” (шоста Всеукраїнська
благодійна акція “Книжка ро%
ку’2004”). Тут, серед пере%
можців, теж книги Дмитра
Стуса та Миколи Вінгранов%
ського, але, оскільки і номі%
націй, і учасників було значно
більше, то й лідерів теж. Так,
у номінації “Хрестоматія” пе%
ремогла книга Володимира
Свідзінського, а четверте
місце отримав “Кобзар” ви%
давництва “Просвіта”. Паль%
му першості “просвітяни”
здобули в номінації “Обрії” за
книгу Степана Наливайка “Ін%
доарійські таємниці України”.
Серед змагу дитячих книг
перемагають “А%БА%БА%ГА%
ЛА%МА%ГА” та “Видавництво
Старого Лева”. Детальніше

НАСОЛОДА КНИГОЮ
вуються й дарують гарний
настрій. Теплі, зворушливі
ілюстрації П. М. Репринцевої
та вдалий переклад із росій%
ської Л. І. Опанасенко дозво%
лять вам не боятися, що кни%
га якось негативно вплине на
світогляд малюка. Навпаки. А
складати картинку%пазл до%
ведеться допомагати вам —
прекрасна нагода для зав%
жди заклопотаних батьків
поспілкуватися з дітлашнею.
А зовсім маленьким нащад%
кам краще подарувати серію
картонних книжечок із пух%
настими обкладинками, ад%
же їх можна погладити, мож%
на погратися, а ще дуже важ%
ко пошматувати.

Весела
галявинка.
Книга%пазл; Ганна МАКУЛІ7
НА. Лисеня. — Харків: Ра%
нок, 2004 (п).
Якщо у вас є бажання
зробити подарунок не лише
своїй дитині, а й собі, тоді
варто придбати “Веселу га%
лявинку” — книгу%пазл —
скриньку з маленькими вір%
шиками, які легко запам’ято%

Юлія ЄМЕЦЬДОБРО
НОСОВА. Равлики тиші. —
Харків: Майдан, 2004,

ті, кого варто було б любити
живими”. Поезія Міхая Емі%
неску смакуватиме прихиль%
никам класики, яка, попри
час, залишається для нас ак%
туальною, адже кохання —
вічне. Крім того, білінгвове
видання дозволить знавцям
румунської мови оцінити
якість перекладу, здійснено%
го Михайлом Михайлюком.
Анатолій
ДНІСТРО
ВИЙ. Місто уповільненої

140 с. (о); Міхай ЕМІНЕС
КУ. Поезії. — Бухарест: Елі%
он, 2002, 368 с.(с).
Інтровертна поезія Юлії
Ємець%Доброносової — для
тих, хто любить заглиблюва%
тися в себе, пронизувати
крізь серце світ образів. Тон%
ка лірика й глибока філосо%
фічність. Повернення в ми%
нуле й екскурси в країну Лю%
бові. Ці вірші змусять заду%
матися, нагадають вам “про
шухляду, де лежать у стосах

дії. — К.: Факт, 2003, 320
с. (п).
Роман для школярів і не
лише. Такі книги називають
педагогічними. Урбаністич%
на картина, будні “важких”
підлітків, молодіжний сленг,
убивство, кохання, наркоти%
ки. Порада батькам: не ля%
кайтеся, якщо побачите цю
книгу в майже дорослої ди%
тини. Цей роман не пропа%
ганда алкоголю, наркотиків,
хаотичних статевих стосун%
ків. Звісно, чужий досвід не
застрахує від помилок, але
зробити вибір може допо%
могти.
Роберт
ШНАЙДЕР.
Сестра сну. — К.: Юніверс,
2002, 240 с. (о).
Книга для тих, хто лю%
бить справжність. “Це істо%
рія музиканта Йоганнеса
Еліаса Алдера, який у віці
двадцяти двох років позба%
вив себе життя, вирішивши
більше не спати”. Історія ко%
хання надзвичайно талано%
витого й потворного юнака.
Музика. Відчай. Щастя. Ру%
копис цього роману відхили%
ли 23 видавництва на бать%

ківщині автора. Зараз книгу
перекладено 30 мовами сві%
ту, нагороджено багатьма
преміями. Кіноверсія “Сес%
три сну” висувалася на “Ос%
кар”, за її сюжетом створено
оперу та балет. Критики обі%
цяють, що цей роман “діяти%
ме, мов наркотик”. Насо%
лоджуйтеся.
z

Сторінку підготувала
Марія КРИШТОПА
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ПРЯМА МОВА
Вікторе Федоровичу!
Одразу зізнаюся, що не чіпати%
му занадто “легких” тем. Найпер%
ше — про аж два терміни Вашої
ізоляції від суспільства за кримі%
нальні злочини. Знаю, що більшос%
ті нашого морального люду це не
сподобається, однак відсилаю
цей факт до другорядних задля
довірчості нашої розмови.
Неохоче, але накладу “вето” на
тему очевидного рівня Вашої
занадто заочної “освіти”, що поро%
дила масовані анекдоти навіть у
найглибшій українській провінції.
Відкину спокусу торкатися епізоду
“толоки” з написання Вам доктор%
ської дисертації та Вашої “скупості”
щодо справжніх авторів, які помсти%
лися Вам, згорнувши в “дисертацію
Януковича” наукове сміття. Обійду
контузію від попадання курячого яй%
ця в самісеньке Ваше серце.
Що ще треба вилучити з Вашо%
го життєпису? Кажіть. Адже Ви за%
зіхаєте на найвищу посаду у вели%
кій європейській державі, тому
Ваша біографія мусить бути чис%
тою, як сльоза дитини, і доступною
для кожного українського грома%
дянина. Кажіть, пане кандидат, і я
допоможу Вам.
Отож, я про інше, Вікторе Фе%
доровичу. На жаль, того “іншого”
дуже багато. Навіть для роману за%
багато, не кажучи вже про відкри%
тий лист. Виберу найголовніше.
У політиці, як у ризикованому
виді людської діяльності, — випад%
ковість часто буває вирішальною.
Тому Ваша поява у “вищій лізі”
української національної еліти
сприймається не інакше, як випа%
док. Авантюрний випадок. Цим
заплатив Вам Кучма за Ваше полі%
тичне підтакування йому, за кримі%
нальну колонізацію Донбасу, і, вод%
ночас, осадив всеукраїнський апе%
тит медведчукового партзагону.

І ТАКЕ БУВАЄ
Про вибіркову дію, а, певніше,
“не дію” українського закону що
до можновладців нині в державі не
знає хіба що найостанніший ле
жень. Адже та кількість порушень,
які кандидат від влади та його шта
би на місцях скоюють у порушення
Закону України “Про вибори Пре
зидента”, свідчить про стовідсот
кове нехтування “шишками” різ
них рівнів від Банкової до держ
адміністрацій на місцях усіма нор
мами чинного законодавства. Ад
же кожна “робоча поїздка”
прем’єра за державний кошт бу
цімто в державних справах перет
ворюється практично на оплачене
платниками податків особисте ви
борче шоу. Як, скажімо, трапилося
на Рівненщині, де Януковичу кон
че заманулося взяти особисту
участь у відкритті четвертого енер
гоблоку атомної електростанції в
Кузнецовську. Як водиться, місто
заполонили сотні перевдягнених і
не перевдягнених охоронців — ку
ри на Поліссі, незважаючи на пев
ну радіоактивну забрудненість,
справно несуться.
Отож, влада Рівненщини в
день приїзду Януковича впала в па
нічній переляк і навіть, як кажуть,
розсадила правоохоронців мало не
під кожним кущем на трасі Сар
ни—Кузнецовськ, аби чогось тако
го не вийшло. Що ж до самого Куз
нецовська, то тут мешканців міс
течка енергетиків намагалися на
віть не випускати з житлових бу
динків, а кафе та магазини позачи
няли. Ну й, зрозуміло, розпочалася
процедура очищення вулиць від
“непідходящого елемента”. Змон
тувавши на майдані Незалежності
сцену та встановивши намети з
Ясимволікою для розповсюджен
ня прем’єрагіток, узялися позбу
ватися “конкурентів”.
Зокрема, як повідомив керів
ник Кузнецовського міського шта
бу коаліції “Сила народу” Петро
Бенза, до намету з агітаційними
матеріалами за Віктора Ющенка,
встановленого керованим ним

Читацьке віче
Тому%то створення “під Вас”
штучної Партії реґіонів — це витвір
“у колбі”, причому на спецзамов%
лення. Хоча б інстинкт мусив Вам
просигналізувати, що в століттями
роздерту, розпанахану на частки
Україну лукаво запускають полі%
тичну диверсію у вигляді партії,
котра, замість утвердження могут%
ньої ідеї соборності, розсікає душу
й тіло України на амбітні удільні
князівства! Невже Ви не відчули
єством своїм, що Кучма жене Вас,
як заручника, на мінне поле істо%
ричної ганьби, щоб на Вашому тлі
бути Леонідом Мудрим?
Тому усвідомте хоч зараз, що

гордий шахтарський страйк перед
обкомом партії у 89%му, з якого й
розпочалося визволення України з
більшовицького концтабору; в
ранзі нардепа СРСР я був тоді се%
ред них). А ще — інформаційна ізо%
ляція, тотальне перетворення за%
собів масової інформації у засоби
однобокої масової пропаганди,
сперта атмосфера страху та соці%
альної безнадії — ось у яку “спец%
зону” перетворено вільнолюбний,
таки ж український, Донецький
край. Навіть якщо із такого Донба%
су в другому турі Ви вимолотите
110 % голосів за персону “Я”, — це
не перемога, це — поразка. За

лене обличчя Чечні. Нехай Господь
Бог рятує українців від такого
“євангелія під Януковича”. Хай ря%
тує Бог, але й ми самі мусимо ря%
туватися 21%го листопада.
Яку рятівну для виснаженого і
зневіреного у владі українського
люду економічну ідею Ви принес%
ли? Шукаю і при світлі, і зі свічкою.
Натрапив лише на куряву лукавих
побрехеньок: інвалідам — автомо%
білі (звичайно ж, держбюджету
вистачить лише на іграшкові), зли%
денним пенсіонерам — передви%
борні грошики “від Попандопало”
з відомої комедії, пригадуєте: “Бє%
рі,бєрі, я сібє єсчо нарісую!” Зда%

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
кандидатові в Президенти України В. Ф.
Ви є носієм, уособленням шкідли%
вої в суті своїй антиукраїнської
ідеї. Тому не можете, не маєте пра%
ва очолити український народ. Та
ще й саме тоді, коли він з усіх сил
прагне звестися на повен зріст і
відродитися в славі та добрі. І Дон%
бас — не виняток. Навпаки. Однак
Ви зі своєю політико%криміналь%
ною обслугою вирвали, ґвалтівно
ізолювали Донбас від всеукраїн%
ських державотворчих процесів.
Штучно створену російсько (а
точніше донецько) мовність Ви
по%шулерському перетворюєте на
російськість, точніше — малоро%
сійськість. Групка олігархів нахаб%
но підгорнула під себе могутній ін%
дустріальний реґіон, як вампіри,
вони висмоктали з нього життє%
дайну силу. Безробіття, озлиденін%
ня, глибочезний песимізм убили
здатність донецького простолюду
на колективний протест (згадайте

першого ж ковтка свободи (а це
станеться після обрання Ющенка!)
живучий Донбас помститься Вам
за своє приниження.
Невже Ви, Вікторе Федорови%
чу, як пошукувач найвищої посади
в Україні не задумувалися над тим,
що Ви і Ваше оточення (таке ото%
чення не створюють, туди потрап%
ляють, як полонені, і не можуть із
нього вийти) не спродукували жод%
ної свіжої, оригінальної ідеї для со%
рокасемимільйонного українсько%
го народу? Жодної. Усе, з чим Ви
прийшли, — давно відпрацьоване,
прокисле, відкинуте в сміття. І в
політиці, і в економіці, і в духовно%
сті. Навіть прощальний Кучма —
Ваш “хрещений батечко” — єхидно
кепкує над Вашим “винаходом”
подвійного українсько%російсько%
го громадянства. Вам байдуже, що
крізь цю дволикість вглядається в
очі українських хлопців закривав%

ється, що Ви ось%ось скажете на%
родові: сам придумай, що тобі ще
наобіцяти. Хворим — здоров’я,
старим — молодість, імпотентам
— потенцію, рядовим — генераль%
ські погони, зекам — негайну сво%
боду, покійникам — воскресіння?
Та найтрагічніше, Вікторе Фе%
доровичу, що Кучма іноді був бо%
дай самостійною, самодостат%
ньою політичною постаттю. З яким
спрямуванням, з яким градусом
патріотизму та державницького
розуму, — то інша річ, але ж він був
“над” усіма вами, васалами, три%
мав вас на куцому повідку з вуди%
лами. Ви ж — лише тінь найбагат%
шого громадянина України, всемо%
гутнього Рената Ахметова. До речі,
Ахметов був би гіднішим за вас су%
перником Ющенка, принаймні ба%
гато б хто повірив у можливе його
гасло: “Я знаю, як стати мільярде%
ром, і навчу цього кожного з вас!”

Ви безславно програєте ці ви%
бори, пане Янукович. Мусите
програти. Одначе я повинен вис%
ловити Вам одну велику вдячність:
страх перед навіть віртуально
ймовірним Вашим президенс%
твом (лише за умови фантастич%
них фальсифікацій) об’єднав аб%
солютну більшість населення
України в український народ.
Об’єднав на підтримку Ющенка,
який повернувся до нас із%за чор%
ної риски небуття. Страх перед
Вами і Вашою командою таки
об’єднав самостійно мислячих
людей у велике і сильне товарис%
тво, незалежно від мови, націо%
нальності, конфесії, віку.
Чи можете Ви бодай уявити, що
Вашинґтон не любить і не приймає
Буша, Варшава — Квасневського,
Москва — Путіна? Українська сто%
лиця першим туром виборів заяви%
ла, що не хоче Вас. І це при тому,
що донецькі скоробагатьки, казно%
кради, злодії, улеслива челядь із
Вашого оточення — вже фактично
окупували Київ та всі його присто%
личні угіддя. Саме вони фантастич%
но спровокували ціни на нерухо%
мість у столиці в той час, коли в
шахтарському селищі можна купити
цілий будинок за дві сотні доларів.
І останнє. Ви стільки всього на%
обіцяли українцям, що важко зроби%
ти повний реєстр Ваших обіцянок.
Переможе не Ющенко, пере%
може народ, який за нього від%
дасть свої голоси. Так буде.
А я, як один із сподвижників
Ющенка, даю Вам лише одну обі%
цянку: проситиму нового, таки
справжнього Президента України,
щоб на кілька місяців залишив Вас
головою уряду. Для того, щоб Ви...
спробували виконати все, що нао%
біцяли...
z

Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ,
народний депутат України,
письменник

ГАСТРОЛІ «ПО ПОНЯТІЯМ»
штабом на місці, погодженому з
міськвиконкомом (розпорядження
міського голови № 218р від 7 жов
тня 2004 року), підійшли невідомі
особи кримінальної зовнішності в
супроводі міліцейського полков
ника, який зажадав зняття намету.
Коли ж ця безпідставна вимога не
була виконана, кримінальні моло
дики повалили намет, зірвали пра
пор із символікою Ющенка, а до
члена штабу “Сили народу” Івана
Лишканця та агітатора Віталія Ка
тюхи застосували грубу фізичну
силу й електрошокер. Дісталося й
неповнолітнім мешканцям міста
енергетиків, які перебували поряд
із наметом і тримали в руках мате
ріали з символікою Віктора
Ющенка. Пізніше ці ж молодики
знищили ще три ющенківські пра
пори. Як стало відомо від праців
ників Кузнецовського міськвідділу
внутрішніх справ, міліцейський
чин, що вимагав, всупереч нормам
законодавства, зняти ющенків
ський намет і фактично виявився
причетним до хуліганства, коли Я
молодчиками було вчинено хулі
ганський напад, виявився на непо
ганій посаді в обласному управлін
ні внутрішніх справ Рівненщини —
полковник Василець офіційно
обіймає посаду заступника началь
ника обласного управління УМВС
України в Рівненській області з
охорони громадського порядку.
Але якщо майже міліцейський ге
нерал уявляє собі вчинений на
майдані в Кузнецовську погром ак
цією з “охорони правопорядку”,
можна лише уявити, що чекає гро
мадян у випадку Яперемоги. Що
найменше — міліцейські кийки,
що їх і без того в народі небезпід
ставно називають “демократизато
рами”, навряд чи висітимуть без ді
ла на поясах правоохоронців...
Так чи інакше, але після “за
чистки” кузнецовських вулиць ті
декілька сотень міліціонерів та
СБУшників, яких звезли до міс
течка атомників із Рівного, Остро
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га, Дубна, сусідніх областей і навіть
Києва, створити ілюзію “народної
підтримки Януковича” не могли.
Щоб виправити ситуацію, Рівнен
ська облдержадміністрація отри
мала наказ направити до Кузне
цовська численну групу державних
службовців і серед них — праців
ників системи УВС з ОВІРом
включно.
Кількість
“підтримуючих”
прем’єра виявилася настільки
значною, що професійним дармо
їдам з апарату глави облдержадмі
ністрації Рівненщини Миколи Со
роки довелося чи не вперше “по
працювати в поті чола”, “нагинаю
чи” автоперевізників, аби забезпе
чити колесами всіх “бажаючих”
потрапити на майдан Незалежнос
ті Кузнецовська. Доправити на зу
стріч із Януковичем планували
“лояльних” (читай — тих, кому є
що втрачати) — працівників ОДА,
обласних управлінь усіх спряму
вань, Пенсійного фонду тощо. Як
що взяти до рук олівця, неважко
буде підрахувати, яких збитків зав
дала бюджету ця так звана “під
тримка”. Почати можна з того, що
вартість лише одного бензину, вит
раченого автоперевізниками на
звезення “вітального континген
ту” до Кузнецовська, для одного
лише автобуса становила 200—250
гривень. А таких автобусів налічу
валися десятки. Є ще один момент
— кожному з тих, хто побував того
дня в Кузнецовську, керівництво
пообіцяло по два відгули та вручи
ло від 10 до 18 гривень “на руки”.
Це й зумовило те, що прибулі
щільно “запакованими” автобуса
ми працівники низових ланок
держслужби активно розпаковува
ли “тормозки”, в тому числі з гаря
чими та міцними напоями, і з 7
ранку до 10 вечора тішили владу
своєю так званою “підтримкою”
прем’єра.
z

Олег ТУМАНОВСЬКИЙ,
Рівненська обл.

Цей напис на київському будинку по вулиці Вірменській, 5а
з’явився після заяв В. Януковича про другу державну мову.
Фото Г. Оборської

НЕ

БІЙТЕ-

Нарід ненавидить пристосу%
ванців, при владі імущих блага. І
хоча від ненависті до любові, як ка%
жуть, один крок, не думаю, що
хтось із розумних зробить його,
доки не зміниться уся структура
влади згори донизу.
Певен, що єдине питання —
про землю — вирішиться на соціа%
лістичних, морозівських засадах (а
не як у колоніях далеких нам — за
освоєнням своєю працею ріллі —
Гамерик) і в програмі блоку “СИЛА
НАРОДУ”: земельні угіддя нащад%
ків Трипілля не будуть товаром до
тих пір, доки не зміниться декілька
поколінь справжніх рільників, а не
окупантів чи зрадників. А коли піт і
кров багатьох поколінь вільних
рільників і скотарів, їхніх вільних
об’єднань, удобрить угіддя досхо%
чу, аж тоді можна буде дозволити

НЕБАЙДУЖІСТЬ
реалізацію необроблюваної ріллі
до рук послідовників, бажаючих
майстрів рільництва та скотарства.
Товаром може бути тільки вироб%
лений продукт, а не рілля… І, як ви%
няток, — присадибні земельні ді%
лянки разом із будинками.
А сила народу — в його одно%
стайності. І розумі.
А він, наш славний, мудрішає у
муках щодня, світлішає. І очиститься.
Сил нам і здоров’я!
* * *
Щодо Віктора Андрійовича
Ющенка.
Дякую йому за одинадцяту
скрижаль — “НЕ БІЙСЯ!”
І зичу сили усього народу… і
неспокою.
z

Олександр КОВТУН,
м. Шаргород Вінницької області

5

Погляд
ПРОДОВЖУЄМО ТЕМУ
Я ЛЮБЛЮ ПЕНСІОНЕРІВ!
Той, кому співають осанну, ки%
нув із бюджетного (не свого) столу
трохи кісток старшим людям. Вони,
голодні, швиденько віднесли гроші
на базар. Папірців стало багато, во%
ни подешевшали, ціни стрибнули
чи то вгору, чи то вбік. Пенсіонери,
за великим рахунком, якими біда%
ками були, такими й лишилися. Але
ґвалту пан прем’єр наробив багато.
Чи має влада з цього всього елек%
торальний зиск? Є питання, є і від%
повідь. Придивімося на
першу таблицю, яка від%
дзеркалює внесок трьох
поважних демографічних
чинників у міжреґіональні
відмінності (дисперсію)
кількості голосів, поданих
за двох кандидатів. Серед
населення частка людей
старшого віку коливаєть%
ся від реґіону до реґіону.
Але вплив цього чинника
на підсумки голосування
мінімальний, дуже близь%
кий до нуля. Купували
пенсіонерів, але не купи%
ли. Зі втіхою я слухав по
радіо “Нарт”, як київська
бабуся (мало не стукаючи
ковінькою об телефонну
трубку) вимагала виба%
чення від коментатора, бо “чого це
ви все валите на пенсіонерів? Від
нас йому буде дуля!” Кому буде, не
сказала, але я зрозумів. Зроблю
уточнення. На деяку частину стар%
ших людей кабмінівська копійка та%
ки справила враження, і свого кан%
дидата вони знайшли в самому ни%
зу бюлетеня. Проте чимось суттє%
вим (а тим більше — вирішальним)
для вибору реґіонів ця пропаган%
дистська акція не стала.

ЩО ВИБИРАЄМО?
Набагато більшу роль відіграє
той чинник, який пов’язаний із міс%
цем проживання. Як бачимо в таб%
лиці, частка міського/сільського на%
селення майже на половину визна%
чає виборчі настрої реґіонів. Село

Через кілька днів після того, як ви, шановні читачі, прочи
таєте ці рядки, відбудеться вирішальне голосувальне дій
ство. Драма, трагедія, комедія — як для кого — в одній виста
ві. Але ні той її герой, якому “незалежні” газети і телебачен
ня щодня співають осанну, ні той, кому вони (не ми) проголо
шують анафему, не будуть головними біля рампи. Головними
будемо ми — публіка з партеру та балконів. Публіка, але не
глядачі, а виконавці. Усі ми в чомусь різні, в чомусь — однако
ві. І, зрештою, поділяємося на кілька базових демографічних
категорій. Хто і як проголосував у першому турі? Чого може
мо чекати від 21 листопада?

голосує, передовсім, за пана
В. Ющенка, а місто — за п. В. Яну%
ковича. Зрозуміло, що це — не аб%
солют, а тенденція: є різні села й
різні міста. Ще більшою є питома
вага етнічного фактора. Там, де пе%
реважають українці, народ голосує
за лідера “Нашої України”. Там, де
титульна нація кількісно поступа%
ється нашим співгромадянам неук%
раїнського кореня, більшість голо%
сів одержує його опонент. На чин%
ники, які прямо чи опосередковано
пов’язані з етнічним виміром елек%
торату, припадає більше половини
дисперсії; для виборців п. В. Януко%
вича це більш демонстративно, ніж
для їх антиподів. Рисунок дуже на%
очно засвідчує цю колізію.
Скажу відверто, що перша таб%
лиця викликає в мене глибокий сум:

ВОНИ хочуть розколоти Украї%
ну. Знаємо, хто це — “вони”.
Ішов цей процес роками й віка%
ми. Нинішні вибори — лише йо%
го свідчення, а не причина. Чи
майбутня українська Україна
має бути пасторально%патріар%
хальною? Чи нашою перспек%
тивою є денаціоналізована,
зросійщена, але переважно
міська й індустріальна терито%
рія? Жоден із цих варіантів не
може вважатися прийнятним.
За п. В. Ющенка я голосувати%
му ще й тому, що в його постаті
бачу політика, потенціал якого
спрямований не на поглиблен%
ня розколу, а на його подолан%
ня. Справа навіть не в передви%
борній програмі й не в словах,
які говорить на мітингах. Справа в
біографії, в тому, що лідер “пома%
ранчевих” народився й виріс у селі,
вчився, вивчився й працює в місті,
знаючи при цьому, як пишеться
слово “професор” і чим закон від%
різняється від “зекону”.

ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ВАРІАЦІЇ
Математика дозволяє поєднати
в одне число сумарний вплив кіль%
кох чинників на виборчі симпатії
людності. Для тих, кого цікавлять
подробиці, скажу, що йдеться про
так звану множинну лінійну регре%
сію (давно відому й таку, що має
широке застосування в демогра%
фічних студіях). Отже, провівши
потрібні розрахунки, дізнаємося,
що інтегральний показник дорів%

ЗВЕРНЕННЯ
МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
НА ПІДТРИМКУ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
Ми, представники міжнарод
ної академічної спільноти, глибо
ко стривожені станом справ в Ук
раїні під час президентських ви
борів. Останні новини не залиша
ють жодного сумніву: в Україні
відбувається масове порушення
виборчих прав, маніпулювання
законом і зловживання владою.
Найбільше нас непокоїть те,
що одним із головних об’єктів
переслідувань є студентська мо
лодь, а українські університети й
академічні інституції піддано
грубому тисковi. Свобода вияв
лення думки і право на вільний
вибір є підставовою для будь
якої сфери людської діяльности,
й академічної зокрема. Тому ми
засуджуємо будьякі спроби об
меження цього права, спроби
наступу на громадянські права та
свободи.
Ми cолідарні з усіма, хто став
в оборону своїх прав в Україні.
Ми докладемо всіх зусиль, щоб
донести інформацію про виборчі
зловживання в Україні до міжна
родних засобiв інформації, впли
вових політичних кіл й академіч
них середовищ.
Сьогодні лінія боротьби за
демократію пролягає через Укра
їну. Ми закликаємо інтелектуалів
в Україні й у цілому світі зробити
все, щоб захистити нашу й вашу
свободу.
26 жовтня —
1 листопада 2004 року

нює
0,70
для
електорату
п. В. Ющенка й 0,76 для виборців
його опонента. Прошу не дивувати%
ся тому, що об’єднання трьох
складників дає число, яке не дорів%
нює їх сумі. Це пояснюється тим,
що одна людина може бути, скажі%
мо, і пенсіонером, і українцем, і
мешканцем великого міста, але го%
лосів має не три, а один. Простень%
ка арифметика 1%0,70=0,30 і
1%0,76=0,24 засвідчує, що наша по%
ведінка біля прозорої скриньки
приблизно на чверть залежить від
того, що назвемо соціальною пси%
хологією або ментальністю. Вона
не є однозначною похідною від де%
мографічних чинників. За даними
останнього перепису, українцями
себе назвали 77,8 % громадян, а
росіянами — 17,3 %. Зрозуміло, що
багато українців голосували за
п. В. Януковича. І всі ми добре зна%
ємо, що багато росіян віддали го%
лоси за п. В. Ющенка. Це, зрештою,
нормально (як і те, що — попри усе%
реднену статистичну тенденцію —
обидва кандидати мають прихиль%
ників і в селах, і в містах).
Розглянемо 1%ий тур, сказати б,
у мікроскоп, — звертаючи увагу не
на його загальнодержавні підсум%
ки, а на ситуацію в реґіонах. Мно%
жинна регресія дозволяє порівняти
ту кількість голосів, яку одержали
два політики в реґіонах (комп’ютер
називає її observed), з тією кількіс%
тю, яку вони мали б у своєму активі
(predicted) за умови, що лише де%
мографічні чинники вирішують усе.
Йдеться про кількісну оцінку таєм%
ничої ментальності, про яку не на%
писано в паспорті. У другій таблиці
бачимо різницю між observed і pre%
dicted по 12 із 27 адміністративних
територій, матеріали щодо яких є
більш цікавими.
Київ! 250 пенсіонерів із кожної
тисячі населення (а серед виборців
набагато більше); 100 % — городя%
ни; 82 % — українці... а підсумок?
Майже на 30 % голосів більше (ніж
нарахував
комп’ютер)
за
п. В. Ющенка, настільки ж менше за
п. В. Януковича. Тих, що на вулиці
чи в трамваї розмовляють україн%
ською, — мало; держслужбовців від
низового до найвищого рангу —
греблю гати; “мерседеси” квапливо
бігають по асфальту, але є те, що є:

столиця — в авангарді. Столиця,
якщо фігурально, це ще одна Гали%
чина. Дуже хотілося б, щоб це усві%
домили ті, кого лякають сфабрико%
ваним опудалом націоналізму. Так,
ми, кияни, націоналісти, але в тому
й лише в тому сенсі, що любимо
свою націю й свою державу. Склад%
нішим є питання щодо української
мови в Києві, — але ж не за цією оз%
накою поділився електорат.
Не буду коментувати ситуації у
всіх реґіонах, її гарно оцінять самі
читачі (візьміть до уваги, пані та па%
нове, що “плюси” за одного канди%
дата кількісно не завжди збігаються
з “мінусами” за іншого, бо в бюле%
тені було не 2, а 24 прізвища). Вар%
то торкнутися того, що відбулося в
Криму й на Закарпатті. Автономія
(тобто Сімферопольська обл.) від%
дала за п. В. Януковича купу голо%
сів, але комп’ютер вважає, що ма%
лувато (беручи до уваги, насампе%
ред, лише 24 % українців). А далі —
ще цікавіше. Виходячи з демогра%
фічних міркувань, мудра і наївна
“залізяка” дійшла висновку, що го%
лосів за п. В. Ющенка повинно було
бути... менше 0 % (!), а кандидат від
опозиції
просто
пограбував
п. Прем’єра. А могло бути ще кра%
ще. Занадто тихим цього разу вия%
вився сукупний голос кримсько%та%
тарського населення. Причину цьо%
го міг би прокоментувати добре
знаний у певних верствах п. Р. Ах%
метов і чільники донецької Партії
мусульман України. Не знаю напев%
но, чи можна було поліпшити ситуа%
цію радикально, проте думаю, що
голоси кримських татар “штабісти”
п. В. Ющенка просто проґавили. На%
решті — Закарпаття. За підсумками
голосування, це — антипод Києва й
Галичини. Чому так сталося? А то%
му... всі ми добре пам’ятаємо про
те, що діялося в Мукачевому. Йой!
Скажу відверто, що рядочки чи%
сел і аналітична робота заспокою%
ють і начебто ставлять над ситуаці%
єю, а не в її вирі. Але йдеться про
те, що вже було й минулося... Що
буде? Хай нам щастить, громадо.
Шануймося!
z

Володимир ВОЙТЕНКО,
професор, лауреат
Державної премії України
в галузі науки і техніки

ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ ДО СПІВВІТЧИЗНИКІВ
Шановні співвітчизники!
Сьогодні, коли вирішується доля України на
багато років уперед, ми, науковці, не можемо
мовчати й не маємо права на бездіяльність.
Ще не так давно ми були певні: незалеж%
ність України означатиме не лише добробут її
громадян, а й духовне піднесення та культурний
розквіт, розвиток науки й високих технологій,
формування суспільства по%справжньому віль%
них, освічених людей, національно свідомих
господарів на своїй землі.
На жаль, дійсність не виправдала цих споді%
вань. Переважна більшість українців досі живе в
бідності та безправ’ї. Наука й освіта виявилися
пасинками в державі, де можновладці роблять
граматичні помилки в своїх професорських
званнях, де діючий уряд, у першу чергу, несе
відповідальність за кризовий стан освіти та
знекровлення науки, де фальсифікації, заляку%
вання і підкуп стали провідними технологіями
провладного кандидата в Президенти України.
Стає очевидним: дорога, якою вело нас до%
теперішнє керівництво держави, — це дорога в
глухий кут, у минуле в його найбрутальніших
формах. Тому ми прагнемо змін і віримо, що
президентські вибори принесуть нам ці зміни.
Ми рішуче не приймаємо кандидата від чинної

влади, який обіцяє нам “спадковість курсу”, а
отже, — подальше зростання безкарного чи%
новницького свавілля, духовний та моральний
занепад нації, її скочування на узбіччя сучасної
цивілізації.
Масові порушення законів і моралі, яких
влада допустилася під час першого туру вибо%
рів 31 жовтня, показали: Україні в разі перемо%
ги кандидата від цієї влади загрожує перетво%
рення на одну з жалюгідних диктатур “третього
світу” — безликий ринок дешевої робочої сили
й сировини, місце для звалища чужих відходів
— промислових і людських.
Бажаючи добра й гідного життя собі, своїм
дітям та онукам, ми, незалежно від політичних
уподобань, повинні згуртуватися в другому турі
виборів навколо кандидатури Віктора Ющенка. У
його особі ми маємо державного діяча, що від%
значається великим життєвим і політичним дос%
відом, професіонала найвищої кваліфікації, інте%
лігентну висококультурну людину, істинного пат%
ріота, який справами довів, що для нього голов%
не — не влада, а добробут, щастя кожної людини
і суспільства, справді рівноправне становище
України в спільноті розвинених держав світу. Вік%
тор Ющенко — справедливий, принциповий бо%
рець із корупцією та беззаконням за право кож%

ної людини мати і відстоювати свій життєвий ви%
бір. Влада — лише засіб досягнення мети.
Ми віримо в демократичне європейське
майбутнє України. Але вибороти його можемо
лишень своєю свідомою позицією на виборах
21 листопада.
Українські вчені — інтелект нації — мусять
бути і її совістю! Борімося — поборемо!
Так! Ющенко!
Закликаємо всіх науковців, яким не бай7
дужа доля нашої України, підтримати це
звернення, надіславши своє “так” на сайт
www.razom.org.ua та на електронну адресу
openpolicy@ukr.net.
Академік НАН України, доктор біологічних
наук, професор Костянтин Ситник (м. Київ)
Академік НАН України, доктор фізико%матема%
тичних наук, професор Ігор Юхновський (м. Львів)
Академік НАН України, доктор філологічних
наук, професор Микола Жулинський (м. Київ)
Академік НАН України та АМН України,
доктор медичних наук, професор Олек%
сандр Шалімов (м. Київ)
та ще 30 підписів
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Спорт

НЕ СТРИМАВ
ЕМОЦІЙ — ДО

ФУТБОЛ
До кінця першого кола зали%
шається зіграти два тури, а при%
страсті на футбольних майданчи%
ках, навпаки, — досягають свого
апогею. Головною темою для об%
говорення тринадцятого туру ста%
ло суддівство. Команди скоро пі%
дуть на зимові канікули, а, як відо%
мо, першу половину сезону мало
який колектив забажає заверши%
ти на нижчих щаблях турнірної
таблиці. Тому й маємо боротьбу,
незадоволення тренерів та нарі%
кання на роботу суддів. За регла%
ментом Професійної Футбольної
Ліги, тренерам суворо забороня%
ється висловлюватися на адресу
суддів або коментувати їхню ро%
боту. Але деякі фахівці відійшли
від діючих законів і свої думки
щодо “людей у чорному” (так на%
зивають суддів) виголошували
вголос, але не завжди ці вислов%
лювання відповідали культурі
мовлення, і в детальні подробиці
та прискіпливі цитування вдава%
тися не будемо, але цікавинки на%
ведемо.
Так, у матчі “Металіст”—“Іллі%
чівець” підсумковим став резуль%
тат 1:0 на користь господарів по%
ля. Єдиний гол у матчі було заби%
то з пенальті. Микола Павлов, го%
ловний тренер “Іллічівця”, на піс%
ляматчевій прес%конференції за%
значив: “Якби не пенальті, — мож%
на було б сказати, що сьогодні бу%
ла цікава гра. Хоча моментів було
не багато. Про суддів не можу го%
ворити, у ряді епізодів у наших до%
машніх матчах, на думку багатьох
фахівців, нам не призначали пе%
нальті”. А ще керманич погодився
з вигуками вболівальників на ад%
ресу судді. З етичних міркувань ці
цитати ми наводити не будемо.
Що за це може бути, вирішувати

ПФЛ. І вона вирішила: усунути
Павлова від тренерської роботи
на невизначений термін. Суворий
вирок за коментар.
Не обійшлося без нарікань
щодо роботи суддів і в київському
“дербі”, де зустрічалися “Динамо”
та “Оболонь”. Після прикрої втра%
ти очок у попередньому матчі з
“Арсеналом” динамівці каменя на
камені не залишили від “Оболоні”.
Голи були на будь%який смак. Од%
не слово, розгром — 7:0. У те, що
пивовари на рівних могли проти%
стояти ґранду, мало кому вірило%
ся, але й програвати в сім м’ячів
— теж занадто. Головний тренер
“Оболоні” Петро Слободян голов%
ного суддю матчу назвав “фут%
больним кілером”. Щодо цього
ПФЛ винесла трохи м’якший ви%
рок у вигляді штрафу в розмірі
2000 долларів.
Ще в одному матчі за участю
донецького “Шахтаря” та ужго%
родського “Закарпаття” долю гри
вирішив єдиний гол, який був за%
битий із пенальті. Гірники впро%
довж 80%ти хвилин вовтузилися з
непокірним аутсайдером і скорі%
ше самі могли пропустити, ніж за%

В ТЕМУ
На зборах правління міжна%
родної благодійної організації
“Асоціація чемпіонів України, Єв%
ропи, світу та Олімпійських ігор
“Олімпійський вогонь” група
всесвітньо відомих українських
спортсменів прийняла рішення
підтримати на виборах кандидата
в президенти Віктора Ющенка та
оприлюднити відповідне звер%
нення до громадян України. Як
повідомило УНІАН, у прес%службі
Центрального виборчого штабу
Віктора Ющенка, звернення під%

З%поміж інших матчів відзна%
чимо чергову втрату очок дніпро%
петровським “Дніпром”. У підо%
пічних Євгена Кучеревського в
Єврокубках справи йдуть “на
ура”, а от з чемпіонатом… черго%
ва нічия на цей раз із запорізьким
“Металургом”. Хочеться вірити,
що дніпряни знайдуть у собі сили
грати на рівних як у чемпіонаті,
так і в Європі. Адже такі команди
гідно відстоюють футбольну
честь України.
Київський “Арсенал” після то%
го, як відібрав очки у динамівців,
із нулем залишив одеського “Чор%
номорця”. Подвиг “Арсенала”
повторила полтавська “Ворскла%
Нафтогаз”, перегравши не ліпшо%
го за себе аутсайдера. І наоста%
нок про матч “Кривбас” — “Во%
линь”, який закінчився нульовою
нічиєю.

іще двома представниками серії
“А” розділяє першу сходинку най
влучніших.
Для того, щоб наблизитися до
призу “Золотий м’яч”, Шевченку
конче необхідно не тільки забива
ти за Україну в грі з Туреччиною, а
й зробити все можливе, щоб си

Засновник: Всеукраїнське товариство «Просвіта»
імені Тараса Шевченка.
Реєстраційне свідоцтво КВ № 4066 від 02.03.2000 р.

Відразу три українські представ%
ники провели в четвер матчі Кубка
ФІБА. У групі “А” дніпропетровський
“Дніпро” лише на останніх секундах
гри зумів схилити перевагу на свою
сторону в двобої з естонським “Ро%
ком” з Тарту — 75:72. У складі україн%
ської команди відзначилися Козоріз
(20 очок) і Олексієнко (19). Здобувши
одну перемогу в двох матчах, “Дніп%
ро” розташувався на другому місці у
своїй групі.
У групі “С” “Одеса” в гостях легко
переграла ще один естонський клуб
— таллінський “Нібіт” — 83:63 (19
очок приніс одеситам болгарин Ба%
нєв). А от “Сумихімпром” на своєму
майданчику поступилися ростовсько%
му “Локомотиву” — 71:79. У сумчан
відзначилися брати Кривичі (19 очок
набрав Ігор, 15 — Ростислав), а в гос%
тей — колишній гравець московсько%
го ЦСКА та збірної Росії Куделін (24).
Положення команд у групі: “Локомо%
тив” — 3 (3); “Одеса” — 2 (2); “Суми%
хімпром” — 0 (2); “Нібіт” — 0 (3).

Запорізька “Козачка%ЗАлк” зазна%
ла другої поразки в груповому турнірі
Євроліги ФІБА серед жіночих команд.
У групі “А” український клуб у другому
турі був обіграний французьким
“Олімпіком” з рахунком 53:67. Найре%
зультативнішою в складі “Козачки”
стала Руслана Кириченко, яка набра%
ла 14 очок.

ТЕНІС

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ. ЖІНОЧА
ЗБІРНА УКРАЇНИ ПРОГРАЛА
СТАРТОВИЙ МАТЧ

Після старту відбіркового турні%
ру до ЧС—2006 збірна України з
футболу продовжує радувати своїм
підйомом із низів світового футболу.
У рейтингу ФІФА за листопад 2004
року українська команда піднялася
на 13 позицій вгору й нині посідає
вже 67%му сходинку, розділяючи її з
командою Латвії. Такий результат
став можливий завдяки перемозі у
Львові над грузинською збірною та
нічийному результату з чемпіонами
Європи — командою Греції.
За останні три роки збірна
України вперше зуміла здійснити

такий ривок у списку кращих ко%
манд планети. Кращий показник
за останній місяць у рейтингу ФІ%
ФА має лише команда Австралії,
яка піднялася на 15 пунктів.
Збірна Туреччини, з якою підо%
пічні Олега Блохіна гратимуть уже
17 листопада у відбірковому тур%
нірі до ЧС—2006 року, знаходить%
ся на 12%ій позиції. Серед лідерів
рейтингу змін не відбулося. Як і
раніше, очолює список top%ко%
манд світу збірна Бразилії. Други%
ми йдуть французи, а на третьому
місці команда Аргентини.

БРАТИКЛИЧКИ— ЗА ЮЩЕНКА. УКРАЇНСЬКІЧЕМПІОНИ— ТАКОЖ
писали чемпіон світу, Європи та
України з фехтування, заслуже%
ний працівник фізкультури і спор%
ту України Юрій Чиж, олімпійська
чемпіонка, чемпіонка світу, Євро%
пи та України зі спортивної гім%
настики, заслужений майстер
спорту Стелла Захарова, багато%
разовий чемпіон Радянського Со%
юзу з футболу, майстер спорту
міжнародного класу Віктор Хлус,
бронзовий призер ХХVІІ Олімпій%

КУБОК ФІБА. ОДЕСА ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬК ПЕРЕМАГАЮТЬ

ЄВРОЛІГА ФІБА. “КОЗАЧКА” В
ЗАПОРІЖЖІ ПОСТУПИЛАСЯ
ФРАНЦУЗЬКОМУ “ОЛІМПІКУ”

РЕЙТИНГ ФІФА: ЗБІРНА УКРАЇНИ

СОТНЯ АНДРІЯ
ШЕВЧЕНКА
Форвард збірної України та
італійського “Мілана” Андрій
Шевченко став “автором двох го
лів і цим приніс своїй команді
перемогу в матчі серії “А” проти
“Сієни”.
До того ж другий м’яч у ворота
“Сієни” став сотим для Шевченка
за період його виступів у чемпіо
наті Італії. Відзначимо, що в ни
нішньому розиграші серії “А”
Шевченко забив уже 9 голів. Із та
ким голевим доробком Андрій з

бити першими. Але за сім хвилин
до кінця матчу, коли вже здавало%
ся, що ужгородцям вдалося стати
авторами сенсації, в ігровому епі%
зоді проти Вороб’я нібито грубо
зіграли в штрафному майданчику,
хоча ні грубої боротьби, ні пош%
товху не було. Суддя ж був іншої
думки: не програвати ж ґрандам
на своєму полі, та й ще аутсайде%
рам! Пенальті.
Пощастило й третій команді
чемпіонату — донецькому “Мета%
лургу” — у матчі з “Борисфеном”,
який перебуває на останній схо%
динці турнірної таблиці. Незважа%
ючи на статус аутсайдера, борис%
пільці дали справжній бій одному
з лідерів та були дуже близькими
до перемоги, але не завжди пере%
вага приносить дивіденди. Донеч%
чани за дві хвилини до кінця матчу
забили й перемогли.

БАСКЕТБОЛ

ських ігор із фехтування, заслу%
жений майстер спорту Влади%
слав Третяк, чемпіонка світу, Єв%
ропи та України з професійного
боксу Аліна Шатернікова.
У своєму зверненні спортс%
мени заявили, що, підтримавши в
першому турі виборів кандидату%
ру Олександра Омельченка, вони
нині визначилися на користь Вік%
тора Ющенка.
“Ми впевнені, що зробили

правильний вибір, оскільки наш
кандидат має всі якості і як дер%
жавний діяч, і як особистість для
того, щоб під його керівництвом
наша країна увійшла в міжнарод%
не суспільство як повноцінна і
достойна. Ми віримо, що Віктор
Ющенко зможе підняти спортив%
ну честь України та сприяти пе%
ремогам українських спортсме%
нів у великому спорті”, — гово%
риться в документі.
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Комп’ютерна верстка:
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Збірна України програла старто%
вий матч на командному Чемпіонаті
Європи серед жінок команді Польщі
— 1:2. Єдине очко принесла україн%
ській збірні її лідер 17%річна донеччан%
ка Ольга Савчук, що легко обіграла
Кароліну Косинську — 6:4, 6:1. А от
Катерина Авдієнко поступилася Ользі
Брозді — 2:6, 2:6.
Доля матчу вирішувалася в парній
зустрічі. У завзятій боротьбі перемогу
святкували польські тенісистки Янс і
Росольска, що обіграли Вероніку Кап%
шай й Ольгу Савчук — 6:3, 3:6, 7:5.

ШАХИ

СЕРГІЙ КАРЯКІН — НАЙМОЛОДШИЙ МІЖНАРОДНИЙ ГРОСМЕЙСТЕР У СВІТІ
Переможець всесвітньої шахової
Олімпіади у складі збірної України Сер%
гій Карякін указом Президента Леоніда
Кучми нагороджений орденом “За
заслуги” ІІІ ступеня. Це почесне звання
наймолодший гросмейстер світу —
Сергію 14 років — здобув за перемогу
на 36%ій всесвітній шаховій Олімпіаді
2004 року в Іспанії, а також за вагомий
особистий внесок у підйом міжнарод%
ного авторитету України. Сергій Каря%
кін був зареєстрований Книгою рекор%
дів Гіннеса як наймолодший міжна%
родний гросмейстер у світі.
z

Сторінку підготував
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Читацьке віче

АКТУАЛЬНО

ПРИСВЯТА
ДОНБАСУ
Хто там так підло роздуває чвари,
з якого закутка ізнову дмуха він?
Хіба у нас не спільне сонце, хмари?
Для нив, річок в нас простір не один?
Набридли вкрай повчальники двуличні,
надривні їхні кручені слова.
Наш Герб, і Гімн, і Прапор — споконвічні,
лиш ними Україна і жива.
Був час, коли з солом’яної хати
на смерть і муки гнали в сніговій.
Спочатку я спізнав тайгові ґрати,
а потім вже й тебе, Донбасе мій.
Не треба мене реґіоном замикати:
для того не було й нема причин.
Люблю тебе, мій Дніпре,
Крим, Карпати, —
я — усієї України син.
Я українську не ділю родину,
одну над нею бачу я зорю.
Коли я говорю про Україну,
я також і про тебе говорю.
Хай колір помаранчевий окрасить
єдину сполучну стезю.
Коли про тебе думаю, Донбасе,
я думаю про Україну всю!
z

Дмитро РАДЬКОВ,
м. Єнакієве

ВИБІР Є І ЙОГО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ
Батьківщино моя! Я готовий відпові
дати за тебе як твій громадянин, так, як
ти відповідаєш перед світом за мене і
за мільйони таких, як я. Ти в кожного
одна, бо хто хоче мати дві батьківщини,
— той залишається без жодної. Доки є
ти — ми вічні.
Василь Земляк
Нещодавно перечитав книжку Василя
Земляка “Лебедина зграя”, і мені запали в
душу слова письменника%патріота, сказані
понад 25 років тому, та вони сучасні, — бо
вічна любов до рідної Батьківщини.
Тим часом Україна стала показовим по%
лем%розсадником, де проростають і успішно
розвиваються зрадники різних мастей, котрі
готові за жменю девальвованих срібняків
продати найдорожче — Батьківщину. Дока%
зом цього є понівечення промисловості,
сільського господарства, остаточна руйна%
ція сіл, стан української мови, культури, нау%
ки, освіти, медицини, екології. Куди не пог%
лянь, — скрізь зяє руїна, хижим птахом шу%
гає запущеність та безладдя. У народу від%
бирають не тільки мову, церкву, — у нього
забрали здатність думати, надіятися і хочуть
одурити на шулерських виборах: усі бачили,
а дехто відчув на собі, як уміють боротися за
свої місця під сонцем чиновники різних ран%
гів. Особливо скаженіли губернатори захід%
них областей. Та не краще було й на сході та
півдні. Що ж, чиновники довели, що вони
вміють триматися за свої годівниці. Вміють
захищати свої теплі гніздечка. І тут же прига%
дується думка про пряму залежність: “Чим
більше тримаються, — тим більше брешуть і
залякують”. Якби вони так могли боронити
свою країну, свій народ, якби вони вміли так
розробляти і здійснювати економічні рефор%

ЧОРНОГУЗ СТРАШНИЙ
ДЛЯ ЖАБИ, А НЕ ДЛЯ ВОЛА

Цю народну мудрість добре було б знати росій%
ським піаристам, які обслуговують провладного кан%
дидата й намагаються просунути в маси листівки з усі%
лякими вигадками про народного кандидата Віктора
Ющенка. Бо скільки вони не плодять фальшивої гидо%
ти, а щоразу опиняються біля розбитого корита.
Так і з фальшивою листівкою “Военный марш
Виктора Ющенко”, яку цими днями поширювали на
Полтавщині. Ой, налякали! Цитують: “В ситуации
притивостояния Грузии с Россией Украина не может
идти дорогой, которая демонстрирует, что “наша ха%
та скраю”… Мы должны поддержать демократичес%
кую Грузию в ее справедливой борьбе с имперскими
амбициями российского руководства…”
І роблять висновок: “Виктор Ющенко готовит Ук%
раину к войне”, який аж ніяк зі сказаного вище не
впливає. Бо хіба не повинна Україна підтримувати
будь%якого демократичного сусіда? Звичайно, на на%
шу моральну підтримку можуть розраховувати і де%
мократична Грузія, і демократична Польща, і демок%
ратична Литва, і демократична Росія… А боротися
проти імперських амбіцій нам заповідав Шевченко, і
його слова, як кажуть великі українці нашого часу, не
обговорюються, бо це — імператив, це — наказ. Він
сказав:
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Сказав те всім, хто страждав чи страждає від ім%
перських амбіцій російських правителів. У тому числі
і росіянам, які за них заплатили життям десятків чи
сотень мільйонів своїх співвітчизників, могили яких
найчастіше безіменні, лежать від Порт%Артура і в’єт%
намських джунглів до африканських саван і латино%
американських пампасів, від Соловків до Магадану.
Отже, те, що таке страшне для піарщиків з мос%
ковською пропискою — демократичні держави на
теренах колишньої Російської, а потім російсько%
більшовицької імперії, — для громадян України —
бажана реальність. Для всіх нормальних громадян,
незалежно від їхнього етнічного походження. А ім%
перські жаби надуваються та квакають, тремтять від
страху і хочуть, щоб українець затремтів разом із ни%
ми і шугнув у нірку та не голосував за нормального
президента. Але ж писав поет:
Народе мій є! В його волячих жилах
Козацька кров нутрує і гуде!
А волові чи коневі чого боятися того, що лякає
жабу?
z

ми! Для підтвердження наведу тільки один
приклад. У 1990 році в Україні було 43 млн.
голів великої рогатої худоби, а тепер тільки 9
млн. Як же ми хочемо наситити ринки
м’ясом? Як ми думаємо знизити ціни? Так
що влада просто бреше. Усе бажане вида%
ють за дійсність. На жаль, наше керівництво
послуговується старим радянським гаслом
“Будь%якими методами!”. Їм потрібен ре%
зультат, а за ціну й методи їм байдуже. От
тільки не знаю, як тепер цим самим людям в
очі дивитися? Та це проблема для чесних,
совісних керівників. А сіроманці над такими
сентиментами не задумуються.
Особливо ганебно поводяться попи мос%
ковського патріархату. Ці так звані “святі от%
ці” буквально зі скаженою одержимістю ви%
конують вказівки влади. Випускають кален%
дарчики з Януковичем, різні відозви архієре%
їв (Агафангел, Одеса). Залякують своїх при%
хожан, що, в разі обрання Ющенка прези%
дентом, у країні наступить хаос, громадян%
ська війна. Хоча серед оточення Віктора Анд%
рійовича є безліч прихильників цієї Церкви.
Та ці “святоші” не хочуть пам’ятати, що існує
Закон про релігію, що там є 57 стаття, яка
повністю забороняє Церкві займатися полі%
тичними справами. А тим більше, якщо вони
представляють Церкву іншої держави…
Особливо нахабно себе ведуть, повторю%
юсь, чиновники різних рангів. Масова агіта%
ція проходила навіть під час виборів. Наро%
дові буквально втовкмачували, що потрібно
голосувати саме за Януковича. Для цього
використовувалися погрози, шантаж, підкуп,
масове споювання і не тільки звичайних гро%
мадян, а навіть самих членів комісій і спосте%
рігачів. Адже владі добре відомо, що справ%
жній рейтинг Януковича тягне десь на 15—
18 %. А решта відсотків просто вкрадені в на%

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ВИБОРЧІ
БУВАЛЬЩИНИ
(замальовки з натури)
Усі чули про східно%західний екс%
прес, “поїзд%фантом”, як вдало охрес%
тили його журналісти “5%го каналу”, що
прибув до Івано%Франківська напере%
додні першого туру виборів, — такий
собі нібито туристичний, а насправді
електорально%відкріпний десант. Воіс%
тину, засоби лукавого розмаїті. Але й
шляхи Господні непередбачувані. І чи не
буде — бодай на перспективу — більше
користі від того, що “східняки” потрапи%
ли на “западенщину”, аніж шкоди для
об’єктивності даних про голосування.
ВУЛИЦЯ РОЗБИТИХ...
СТЕРЕОТИПІВ
Ця ремінісценсія від назви вже на%
бридлого російського серіалу про мен%
тів невипадкова. Бо герої бувальщини
— люди в погонах. Заслані на західно%
українські терени з їм одним відомим
завданням.
...І пішли хлопці містом гуляти. І по%
чали приглядатися, де б то присісти,
попити%поїсти. Зрештою, уподобали
собі кафе на привокзальній території. І
були вражені, що не в престижному
районі міста, а біля вокзалу такий со%
лідний заклад: і дизайн інтер’єру, і ме%
ню, і сервіс — на рівні. Добро, що в ки%
шенях паперових прибавилось, хлопці
задовольнили тіло насущним і горю%
чим і забагли спілкування. І принаго%
дився тут не будь%хто, а сам директор
закладу. То хлопців і понесло: і місто
ваше прекрасне, і заклад — супер... та
й взагалі — Європою заносить. На що
власник — людина хто знає, з яким ми%
нулим, але нині свідомий, патріотично
налаштований бізнесмен — автори%
тетно виголосив мораль сеї байки:
“Так, хлопці, ми однією ногою стоїмо в
Європі. Хочемо стати двома. А ви нас
намагаєтеся затягнути — обома нога%
ми — у російське багно, замість того,
щоб нарешті приєднатися до нас”.

Ганна ДЕНИСКО,
журналістка, Полтава

“СЛОВО Просвіти” z ч. 47 (267), 18—24 листопада 2004 р.

НЕ ТАКИЙ СТРАШНИЙ ВОВК...
Виборча дільниця у сільській школі

на західній Україні. Дві спостерігачки з
України східної. Перелякані, скуті, мов%
чазні. Місцеві мешканці, спостерігаючи
цю неприродну поведінку, порадили:
треба жінок нагодувати. Запропонува%
ли хліб%сіль. Ті відмовлялися тричі.
Врешті%решт — нікуди було діватися —
сіли до столу. Та й побачили, що поруч
із ними — не кровожерні націоналюги, а
привітні, інтелігентні, щедрі люди. Та й
попустили гальма. Та й зізналися, як
сім’ї проводжали їх зі слізьми, ніби про%
щалися назавжди, — бо ж відправляють
у саме лігво бандерівське…
ПОЇХАВ НОРМАЛЬНИМ,
ПОВЕРНУВСЯ
НАЦІОНАЛІСТОМ?
Він зізнається, що таки пробігли му%
рашки по спині, коли потяг наближався
до станції призначення: гірське селище
на Гуцульщині, куди приїхав спостеріга%
чем зі східноукраїнського шахтарського
краю. Мав пильнувати інтерес провлад%
ного кандидата. Згадав фільми про
бандитів із лісу, які знищували вчителів,
медиків, що їм було доручено нести
світло знань і більшовицької правди на%
селенню консервативної Західної Укра%
їни і подумав, а чи не підготували й для
нього яку пастку?..
Його зустріли привітно, запропону%
вали харч і нічліг. Із ним говорили не як
із ворогом, а як із братом... Це насторо%
жувало, приголомшувало... Запитання,
сумніви — цвяшками забивалися у сві%
домість...
Коли прийшов час голосувати, він
закликав усіх до уваги, демонстративно
розірвав пару відкріпних талонів, зро%
бив відмітку на бюлетені й оголосив, що
віддав свій голос... за Віктора Ющенка!
Він прозрів.
* * *
Чи сміятися з цього чи плакати? Нас
аж настільки розділили, що й за роки
незалежності між українським сходом і
заходом — прірва антагонізму, напов%
нена дірявим чужим ідеологічним мот%
лохом, не зменшилася?
Принаймні втішає те, що гості зі
Сходу, повернувшись додому, таки по%
везли з собою правду.
z

Леся ТКАЧ

роду, приписані, куплені, підроблені й змах%
льовані.
Нині голови районних та обласних адмі%
ністрацій під приводом різних зборів%звітів
проводять зустрічі з населенням. На цих збо%
рах немає жодних звітів, а відбувається зви%
чайна агітація, зводяться різні наклепи на
Віктора Ющенка. Ось так провладні структу%
ри борються за утримання влади. Не кращим
чином вони поводилися й під час першого
туру. На кожну дільницю були послані так
звані уповноважені — саме вони були коор%
динаторами “виборів”. Голови комісій не ро%
били жодного кроку без згоди на це пред%
ставника влади. Хоча в Законі про вибори
Президента чітко сказано, що ніякі уповнова%
жені не мусять бути присутніми в залі вибо%
рів. Але вони керують, тобто координують
певними особами. Так, у 140%му окрузі на
дільниці № 116 уповноважений від влади на%
мовив одну жінку вкинути в урну цілий пак
бюлетенів (27 штук) за Януковича. Цей факт
був помічений спостерігачами від опозиції.
Представник влади намагався залагодити
цей ганебний вчинок, пропонуючи велику су%
му доларів. Ще брутальніше діяли на 132%ій
виборчій дільниці цього ж 140%го округу.
Тут довірили кілька разів вкидати бюле%
тені вчительці молодших класів: чого може
навчити дітей така горе%вчителька, якщо в
неї не все гаразд із совістю і порядністю?!
Та владу це не цікавить. Їм потрібен тільки
позитивний результат, щоб далі грабувати,
прихватизовувати, обкрадати державу.
Тому нам сьогодні, як ніколи, потрібний
президент%патріот, і саме таким може бути
Віктор Андрійович Ющенко!
z

Павло ЗБРОЖКО,
м. Саврань Одеської обл.

РЕПЛІКА

НЕПРИКРИТИЙ
ОБМАН
Популістська програма кандида%
та від олігархічної влади В. Янукови%
ча — підвищення пенсій, зарплат —
за твердженням багатьох відомих
політиків, зокрема й О. Мороза,
А. Кінаха економічно не обґрунтова%
на, а тому не може сприяти еконо%
мічному розвиткові держави, а від%
так, таке популістське підвищення не
сприяє реальному підвищенню доб%
робуту народу й особливо малоза%
безпечених.
Це — неприкритий обман.
Програма В. Януковича — неприк%
рита підтримка колоніальної політики
російського шовінізму.
Тому незаперечний факт — дру%
жина Президента Росії Людмила Пу%
тіна у виступі на Всеросійській конфе%
ренції в Петербурзі заявила:
“Русский язык содержит в себе
ресурс для развития России — необ!
ходимо утверждать и расширять
языковые границы русского мира…
границы русского мира проходят по
границам употребления русского
языка”.
Ось у чому полягає обіцяне
В. Януковичем надання російській
мові статусу другої державної в
Україні.
Сьогодні на сході й півдні України
(без офіційного статусу) російська
майже повністю витіснила україн%
ську державну мову у всіх сферах
повсякденного життя. Схід і південь
України, за багатьма показниками,
уже нагадують губернії нової Росій%
ської імперії.
Лише обравши В. Ющенка ми
збережемо Україну від “границ упот%
рєблєния”.
z

Демид ЦИБЕНКО
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Читацьке віче
ЛИСТ ЧИТАЧА — ДО ДРУКУ!

АГОНІЯ
Перед президентськими ви%
борами дика зухвалість, а точніше
— АГОНІЯ місцевої, та й усієї, вла%
ди з її слугуючими структурами
дійшла своєї критичної точки аб%
сурду — ненаситності й антилю%
дяності. Це ж як треба не любити
свого, обібраного цією ж владою,
народу, щоб так над ним і далі зну%
щатися, піднявши ціни за кварт%
плату та холодну воду аж на
60 %!!! Не на 8—10 %, бо й це бу%
ло б забагато для наших знедоле%
них людей, а на цілих 60 %… Що ж
це за влада? І чи народна вона?..
Що це в нас за депутати, які про%
голосували за таке хижацьке під%
вищення цін?! І що важливо, —
все це твориться в період вибор%
чої кампанії Президента України,
коли Прем’єр%міністр В. Янукович
запевняє всіх нас, що ціни на ко%
мунальні послуги підвищуватися
не будуть. То хто ж кого підстав%
ляє, і хто обманює свій народ?
Скрізь брехня, лицемірство, без%
духовність та наруга.
Тож і не дивно, що весь Канів
буквально обліпили чорними
списками “боржників” за так звані
комунальні послуги. А за тими
списками, звісно ж, стоять і різні
санкції та міри примусу, суди…
Тисячі списків… Майже весь на%
род — боржник!!! Маразм якийсь.
Агонія цієї влади. Наче це не дер%
жава, а якесь ґетто. І це на 14%му
році незалежності України… Та за
ті мільйони й мільярди гривень,
що владні структури висмоктали з
українського народу за ці роки,
можна не тільки модернізувати та
обновити житлово%комунальне
господарство, а й давно розпоча%
ти процес знищення цін за так
звані послуги жеківців. Де ж поді%
лися всі оті гроші?..
Тим часом місцеві суди судять
бідних людей за те, що їх зробили
ще біднішими, — стягують із них
останню одежину. Прокуратура ж
дозволяє владі піднімати ціни
відразу аж на 60 %. То що ж зоста%
ється робити приниженим канів%
чанам? І люди вже не мовчать. По%
чинають поволі підводитися з ко%
лін. Бо натерпілися, нахлебталися
цієї житухи вже далі нікуди.
Ось читаю в одному з під’їздів
заклик, написаний від руки: “Лю%
ди! Вдаримо по загребущих ру%
ках бандитів із водоканалу. Всі не
платіть їм гроші. Такі ціни — не по
наших кишенях!”
Підходжу до інших будинків
— такі ж самі або подібні заклики.
Це стогін людей, доведених до
відчаю. Сумно. Моторошно.
Яким би терплячим не був на%
род, але і його можна довести до
непокори. І думається, чи не тому
наш народ найбідніший у Європі,
що надміру терплячий — усе по%
турає цій владі, яка тільки те й
знає, що весь час накручує зло%
щасні ціни та маніпулює бідаць%
ким становищем народу. І хо%
четься кричати на весь світ: “Сха%
меніться! Побійтеся Бога!”
Та владолюбців цим уже не
проб’єш і, тим більше, не присо%
ромиш. Вони самі себе зробили
такими, відмежувалися від свого
народу, і змінити, їх уже неможли%
во. Та й чи треба? Вихід із такої
гнітючої ситуації є, вихід цивілізо%
ваний — це заміна цієї влади на
владу справді українську. Вірю,
що наш стражденний народ 21
листопада вибере справді україн%
ського Президента. Це наша ос%
тання надія і останній шанс. І
впевнений, життя українського
народу зміниться тільки на краще.
z

Олексій СОФІЄНКО,
м. Канів

ТАК — ЮЩЕНКО, ТАК — УКРАЇНА!
Â³äêðèòèé ëèñò äî êàíäèäàòà â Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè
Шановний Вікторе Андрійовичу!
Два роки тому я звертався до Вас листовно. Тоді Ви кандиду
вали до Верховної Ради України, і, природно, деякі політичні реа
лії поставали в тодішньому освітленні. Мені йшлося про таку при
забуту в нас цінність, як мораль. Мораль людини, котра прийшла
у велику політику. Я давно спостеріг, що висока моральність —
серцевина Вашого єства. Дар від Бога. Дар від батька й матері.
Вибори відбулися. Переміг очолюваний Вами блок “Наша Укра
їна”. Але ще не висохли “мокрі печатки”, як у Верховній Раді від
бувся переворот незаконної “більшості”, а далі — всім усе відомо...
Се ж остання війна! Се до бою
Чоловіцтво зі звірством стає.
Іван Франко

Замість очікуваних змін су%
спільство отримало “стабільність”,
“незмінність курсу”; відтак ми почули
про жадання чинного Президента
домогтися “спадкоємності курсу” за%
мість цивілізованого розвитку дер%
жави. Дуже багато Ваших прихиль%
ників подвигали Вас на більшу “рішу%
чість”, “радикальність”, а деякі навіть
звинувачували в нерішучості, лібе%
ральності, інтелігентській м’якості.
Так уже століттями складався образ
лідера нації: мусить промовляти до
натовпу громовим гласом, вражати
“цілі” словесними залпами і т. д., і
т. п. Ніби історія не знала Мойсея,
Ганді, Масарика чи ближчих до нас —
Гйонца або Гавела...
Отож, знову хочу подякувати
Вам за те, що Ви є таким, як є, що Ви
послідовно кували з дорогоцінного
чистого сплаву зброю для чесної бо%
ротьби й відкритих поєдинків. Мені й
тоді — а сьогодні особливо! — хо%
четься підтримати Вас чисто по%люд%
ськи. Саме такий час, така пора на
нашому українському подвір’ї. Або,
як мовиться, момент істини! Та слід
би було позбавити цей вислів нальо%
ту банальності. І ось чому. Після всьо%
го, що ми пережили й що довелося
перейти Вам, — було б непрощенним
бачити у Вашій перемозі лише ви%
стражданий і закономірний успіх “ко%
манди” чи виборчого штабу. Це пере%
мога здорового глузду, торжество
справедливості. Моральної та істо%
ричної. Це — нова перемога України
на порозі нової доби.
Сама доля на цьому крутозла%
мі нашої історії сказала Вам: “Вста%
вай! Іди! Поверни людям віру в
справедливість”.
І сталося. Українці — і чи не вся
Україна — звернули свої погляди до
Вас. Бо нас знову намагаються зі%
штовхнути з історичної магістралі.
Якщо не в безодню політичного не%
буття, то на непролазні манівці для
вічних марґіналів, людей “третього
сорту”. Так, українці повірили саме

НАШ ШАНС
Завданням Христа є спасіння
людини через її відродження та
оновлення. Та не раз сили зла здо%
бували над людиною перемогу. І
тому такі речі, як страх, невпевне%
ність, розчарування, безнадія,
безбожність та байдужість певною
мірою проявляються як у людині,
так і в суспільстві в цілому.
На превеликий жаль, усе це
має руйнівний характер і призво%
дить до певної дестабілізації в на%
шому суспільстві. У тих умовах ми
забуваємо, що є вільними істотами
і завжди маємо право вибору. Це
право дав нам сам Творець і пова%
жає наш вибір, яким би він не був.
Тому найвище Боже творіння —
людина — повинна зробити вибір,
гідний свого покликання, і важливо
усвідомити, що кожна хвилина на%
шого життя дарує нам нагоду зро%
бити свій вибір.
У цьому виборі якраз і полягає
наша істинна свобода. Та якщо ми
цього не зробимо сьогодні, то цей
стан безнадії та байдужості буде
нищити все конструктивне і дієве в
людині.
Тому байдужість, як найбільшо%
го ворога, маємо проганяти чимда%
лі від себе та постійно вести з нею
боротьбу. Через це жити теперішнім
— досить важко. Оскільки це тепе%
рішнє — наша реальність, якою б
вона не була. Сьогодні багато з нас
настільки зневірені та байдужі, що
не вбачають сенсу у виборах.
Незважаючи на брутальність та
підлість із боку влади, міліції у парі

Вам. Бо нарешті почули не примі%
тивне белькотання, не “сочінєніє” (з
проставленими “наголосами”), не
рятівну “шпору” державного двієч%
ника, а таке зрозуміле, людське, жи%
ве, правдиве слово.
Але жоден золотоуст не вчи%
нить більшого, ніж дозволяє мистец%
тво риторики. Ви зуміли вийти на ве%
ликий магістральний український
простір, куди зась арміям спічрайте%
рів, іміджмейкерів, піарників. Їм, за%
їжджим спекулянтам, їм, та й домо%
рощеним нашим “учням диявола”,
мабуть%таки ніколи не збагнути: те,
що можна сфальшувати в інших
умовах і в інших середовищах, — тут
не проходить! Плакали дармові гро%
шики, пропали труди неправедні!
Потерпіли поразку й замовники ре%
зультатів голосування, незважаючи
на фактор “особистої присутності” в
кризові, як їм здавалося, моменти.
Що ж, гуртом і поодинці нехай зали%
зують рани і підраховують збитки.
Або роблять належні висновки, ос%
мислюючи черговий урок україн%
ської незалежності. В іншому разі
залишаться посміховиськом для сві%
ту, вічною притчею во язицех.
І ось він — через декілька днів
— другий тур голосування. Погань%
блені всім народом, Ваші суперники
силкуються “взяти висоту” за другим
разом. Спортивні аналогії тут більш
аніж недоречні. Дивно, що Ваш опо%
нент цього не розуміє. Для нього по%
разка в першому турі — це “програш
на чужому полі”. Ні, ні, він не обмо%
вився. На превеликий жаль, і він, і ті,
що з ним та за ним, вважають Украї%
ну й українське суспільство чужими!
Як можна після подібних “от%
кровеній” сподіватися на підтримку
й розуміння всього українського
народу, незважаючи на хворобливе
прагнення “осідлати” його “всер%
йоз і надовго”!
Тільки нашою перманентною
національною трагедією можна по%
яснити, що гетьманська булава чи
президентські інсигнії інколи діста%
валися людям тимчасовим і випад%
ковим. Але не буде цього в сьогод%
нішніх виборах, коли суспільство

підіймається з колін. І не лише
приймає брутальні виклики, спро%
воковані антиукраїнськими сцена%
ріями, а мужньо, з почуттям гіднос%
ті, притаманним великому народо%
ві, відповідає на них єдністю, послі%
довністю дій, високою християн%
ською моральністю, вірністю за%
гальнолюдським цінностям.
Україна дочекалася того, що її
захисником, будівничим і кермани%
чем стає гідний материнської вели%
чі син. Україна у Вашій особі, у Ва%
шому зболеному серці, у поритому
болем обличчі побачила всю себе. І
це теж запорука її перемог та
утвердження — і дома, і в світах.
Годі вже нам блукати по “роз%
путтях велелюдних”! Годі животіти в
середньовіччі! Годі існувати в пост%
радянській совковій “зоні”, зоні пос%
тійних чужих інтересів і цинічних
втручань у наші домашні справи.
Кажу це як громадянин України
і як український патріот, один із тих
людей, котрі в серпні 1991 року про%
голосували за державну незалеж%
ність України. Уже тільки це дає мені
святе право власного вибору. Я ви%
бираю — як і тоді — між волею і ре%
жимом, між правдою та брехнею,
між демократією та “общаком”. Ви%
бираю між розквітом своєї мови і її
погибеллю. Вибираю між добром і
злом, категоріями, які в Україні ніко%
ли не були та й, напевне, ніколи не
стануть абстрактними.
Тому й через те знову вдосвіта
прийду 21 листопада на Львівську
виборчу дільницю, що біля пам’ят%
ника Маркіянові Шашкевичу. Ітиму
з боку площі, де незабаром поста%
не з небуття церква Святого Духа.
Не приховую ні від кого, що голосу%
ватиму за Вас. Так, за Вас. Сказав%
ши “так” Вам як Президентові
України, я відповім стверджуваль%
но, насамперед, сумлінню своєму,
сумлінню людей мого покоління.
Вірю: відкриється перед нами но%
вий чистий аркуш не абстрактно%
“вітчизняної”, а української, отже, і
європейської історії.
Він ряснітиме не граматични%
ми й політичними блудами, а знака%
ми думання, праці, натхнення. Він
заповнюватиметься щоденно і сло%
вом, і ділом. Він назавжди утвер%
дить мене й моїх сучасників у тому,
що за правду слід боротися і втіша%
тися її звитягою у малому й велико%
му. Що на нашій, на своїй землі най%
святішою істиною є і завжди буде
справедливість.

z

Роман ЛУБКІВСЬКИЙ,
Львів, 12 листопада 2004 р.

... БОГОМ І КОНСТИТУЦІЄЮ
Святий апостол Павло в посланні до Галатів навчає так: “Ви, бра
ти, покликані до свободи служити один одному в любові” (Гал. 5, 13).
зі злочинними угрупованнями,
мешканці міста Мукачево не зля%
калися, а стояли на своєму до кін%
ця і виграли вибори. Та бандитська
влада десь приховала бюлетені й
протоколи виборів, цинічно наглу%
мившись над конституційним пра%
вом кожного виборця. Це — не де%
мократія, котру нібито будували 13
років, це — повний цинізм влади і
стрімкий початок її агонії. Це — не
що інше, як маневри злочинної
влади. Якраз у цьому сенсі наша
байдужість є великим злом для
кожного зокрема і для всіх зага%
лом. Ми забули слова Ісуса Хрис%
та, котрий сказав: “Царство Боже
здобувається у боротьбі”. А це
означає, що все здобуваємо в бо%
ротьбі, починаючи з хліба насущ%
ного, котрий із неба не падає, а за%
робляється потом і мозолями, а
тим більше важко вибороти демо%
кратичну владу.
Пам’ятаймо: в цій боротьбі ми
не самі, завжди поруч із нами є
Бог; кожної миті, кожної хвилини,
чи вона важка, чи легка. Хіба це не
Божа ласка — незалежність Украї%
ни, вихід із багатовікової неволі?
Хіба це не дар Божий, що розпав%
ся Союз — ця в’язниця народів?
Тому не зневірюймося, сьо%
годні нам Бог дає шанс, важко ска%
зати, — чи не останній, можливо,
для декого й так… Мусимо багато

працювати, проганяти геть усілякі
сумніви та байдужість і твердо ві%
рити, що всі разом — переможе%
мо. Для того потрібно один одного
переконувати, не дати себе підку%
пити (подачками, добавками до
пенсій, обіцянками). Порадити
один одному, допомогти усвідоми%
ти, що від моєї позиції залежить
багато чого, бо, коли не піду на ви%
бори, то моїм голосом скориста%
ються можновладці. Чого не можна
ні в якому разі допустити! Вибори
— це унікальна можливість, дана
нам Богом і Конституцією. Не ско%
ристатися — це гріх проти Бога й
народу.
Ми повинні усвідомлювати й
те, що наш обранець, зі щирою
українською душею і високим інте%
лектом, прийшовши до влади, вмі%
ло й професійно буде керувати
державою. Повірмо, якщо візьме%
мося гуртом, — переможемо і змі%
нимо все на краще, оскільки разом
— ми велика сила. Скористаймося
правом, даним нам Богом і Кон%
ституцією, щоб ніколи не плакати й
не нарікати. Пам’ятаймо святі сло%
ва: в єдності — сила народу, і
молімося до Всевишнього, щоб цю
єдність і мудрість нам дарував.
z

о. Григорій ПОВОРОЗНИК,
голова Бориславського об’єд%
нання ВУТ “Просвіта”

НА ТЕМУ

ОСІННІ АНАЛОГІЇ
Листя помаранчеве, що пада,
Запасає вітер для биття…
Шаленіє осінь, ніби влада,
Що не хоче йти у забуття.
Позичає в тої влади очі —
І в таємні засідки ліщин
Транспортери хмар жене щоночі.
Вдень — обманним сонечком
блищить.
Голі крони — хижих рук мигтіння.
Чорні хмари. Марний грім лункий.
Врізнобіч розмахуються тіні,
Ніби понад натовпом кийки.
Не шкода їм птаха, ані вітки:
Через ребра — кроки до мети…
Листя, ніби зірвані агітки,
На дорогу між машин летить.
Та жорстоко осінь обманеться.
Пори року виструнчаться в ряд —
І усе це завтра замететься
Білизною зим і чесних влад.
z

Володимир РАБЕНЧУК,
м. Вінниця

ДО І ОД РЕДАКЦІЇ
Виходячи з особистих спосте!
режень і свідчень преси про вибо!
ри Президента України 31 жовт!
ня, дуже просив би Вас оприлюд!
нити в газеті номери телефонів
ЦВК, центральних штабів канди!
датів на пост Президента України,
Комітету виборців України, соці!
ального відділу виборчого штабу
(044 254!00!33) та інших відомих
у редакції установ, об’єднань, ко!
мітетів, які мають відношення до
виборів 21 листопада.
Це було б великою допомо!
гою виборцям України в реагу!
ванні на фальсифікації, владний
тиск, підкуп та інші зловживання
під час підготовки та проведення
виборів Президента України 21
листопада.
Іван МАЦАПУРА,
член Вишевицької дільнич%
ної комісії № 188 Малинського
територіального округу № 68,
уповноважений від кандидата на
пост Президента України
Ющенка В. А., с. Вишевиці
Радомишльського району
Житомирської області

БУДУТЬ КОРИСНИМИ:
1. Центральна Виборча
Комісія (044) 294764752
2. Комітет виборців Украї7
ни (044) 490761734/5/6
3. Громадська приймальня
Віктора Ющенка (044) 2287
86787
4. “5 канал” (044) 239716786
5. Reuters (044) 244791750
6. ОБСЄ (044) 494740732,
238704706
7. Гаряча лінія служби за7
хисту прав виборців 878007
501746770
8. Радіо “Свобода” (044)
490729700
9. Всеукраїнське об’єд7
нання “Батьківщина” (044)
446764743
10.
Редакція
газети
“Дзеркало тижня” (044) 2697
78722
11. Редакція газети “Ве7
черние вести” (044) 531793753
12. Фонд “Демократичні
ініціативи” (044) 490770757
13. Повідомлення про ви7
борчі порушення 878007507
227500
14. Громадське радіо
(044) 494740714/15
15. Гаряча лінія “ПОРИ”
(044) 461741758

ч. 47 (267), 18– 24 листопада 2004 р. z “СЛОВО Просвіти”
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ДАТА В СТРОКУ
16 листопада — День праців
ників радіо, телебачення та
зв’язку.
З цієї нагоди ваш кореспон%
дент звернувся до провідних твор%
чих працівників Українського Радіо
із запитаннями: Над чим зараз
працюєте? Що наші радіослухачі
почують найближчим часом?

Василь МАРУСИК: “Розширюю
творчі обрії моїх “фірмових програм”
— “Рідний край”, “Радіоавтографи”,
“Діалоги про культуру”, “Духовні
пристані”, а також рядом авторських
програм — Ольги Кобець, Миросла7
ви Щербань, Миколи Фоменка.
Численні відгуки слухачів під%
тверджують слушність моїх творчих
задумів, які, буває, що народжують%
ся посеред ночі. Найкраща оцінка
— від радіослухачів. Від них я й учу%
ся. На цьому, зокрема, побудована
одна з моїх нових передач — “Радіо%
журналістика як покликання”.

ТВОРЦІ РАДІО «КУЛЬТУРА»
ГОТУЮТЬ НОВІ ПРОГРАМИ
мий Ігор Стратій — “На гостинах у
пана Романа” і “Дійство”.
Як резонанс нам надходить від
слухачів велика кількість різних су%
венірів, фотографій і альбомів, з
яких уже можна створити невели%
кий музей”.

Лариса НЕДІН: “Моя посада
зобов’язує організовувати весь
творчий процес головної редакції
популярної музики та розважаль%
них передач.
Од 15 листопада у нас вихо%
дить в ефір прем’єра авторської
програми Ганни Чубач “Дзвінка рі%
ка”. Зараз готуємо цілком нову
програму “Музичне шоу в ефірі”
(назва буде уточнюватися, але те%
ма — суто українська молодіжна
музика). Працюємо над новою
програмою про музичне життя
“Подія”. Ці програми готують дві
молоді радіожурналістки: Оксана
Воронцова і Оксана Яблонська.
Цікавий розвиток своїх прямо%
ефірних програм готує наш відо%

КАМПАНІЯ
У період із 11 по 17 жовтня більшість ЗМІ
“займалися розслідуванням хвороби Ющен%
ка”, виключаючи можливість отруєння і нега%
тивно коментуючи “хворобливість” лідера
опозиції. Особливо тут відзначилася цен%
тральна преса (“Київські відомості”, “Факти”,
“Сьогодні”, “2000”), яка почала виходити з
тематичними додатками з дискредитації
Ющенка. “Факти” відверто позбулися навіть
формальної об’єктивності й нейтральності й
максимально критикували опозицію. Це сто%
сується і “Сьогодні”, що масово поширювала
виразний політтехнологічний продукт%дода%
ток “Вибори—2004” із агітацією за чинного
прем’єра.
Серед загальнонаціональних каналів ли%
ше “5 канал” забезпечив повноцінне інфор%
мування про дії опозиції і водночас не обме%
жував критики Віктора Януковича.
Щодо реґіональних ЗМІ, то тут, попри за%
гальні тенденції, спостерігалося об’єктивні%
ше інформування про Ющенка на заході й на
півночі України.
Упродовж 18—24 жовтня центральне те%
лебачення уже практично “провело” інавгу%
рацію Віктора Януковича й зробило з Ющен%
ка однозначно негативного персонажа. Дія%
льність Януковича висвітлювалася розлого й
переважно в позитивній тональності. Основ%
ним приводом для маніпуляції і чорного піа%
ру проти Ющенка стали події 23 жовтня біля
ЦВК, коли всі канали, окрім “5 каналу”, пода%

Світлана ГУДЗЬ7ВОЙТЕН7
КО: “Наша редакція радіотеатру
зараз готує цілий цикл передач,
присвячених 100%річчю Націо7
нального університету театру, кі7
но і телебачення, як ще донедавна
називався інститут ім. І. Карпен7
ка%Карого. Найближчим часом ми
запропонуємо радіослухачам ці7
каві зустрічі з тими, хто активно

впливає на театральний, актор7
ський процес.
Звичайно, ми значно оновлюємо
наші традиційні цикли — “У царині
Мельпомени” і “У гримі й без гриму”.
Зокрема 22 листопада відбудеться
цікава зустріч із сучасним драматур%
гом Тетяною Іващенко. Її п’єси зараз
посідають чільне місце в українсько%
му репертуарі багатьох театрів —
“Таїна буття” і “Як вийти заміж”.
Плануємо також оголосити
всеукраїнський конкурс радіоп’єс”.

Тетяна СТАРОЩУК: “Я веду дві
авторські програми — “Успіх” і “Все
про жінок і для жінок”. Найближчим
часом ми познайомимо радіослуха%

СОЛІДАРНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ
СТИМУЛЮЄ ЇХНЮ ОБ’ЄКТИВНІСТЬ
Комітет “Рівність можливостей” та Асоціація “Спільний простір” опри
люднили підсумки моніторингу ЗМІ стосовно висвітлення передвиборної
кампанії, що проводиться експертами з 11 жовтня й охоплює 12 щоденних і
тижневих телепрограм на 8ми загальнонаціональних каналах (Перший націо
нальний, “1+1”, “Інтер”, ICTV, “Новий канал”, “СТБ”, “Україна”, “5 канал”),
93 щоденні та тижневі телепрограми місцевого телебачення 24 реґіонів, 10
загальнонаціональних газет (“Факти і коментарі”, “Сьогодні”, “Сільські віс
ті”, “Дзеркало тижня”, “Україна молода”, “Голос України”, “Київський теле
граф”, “Київські відомості”, “2000”, “День”) і 126 реґіональних газет.
ли лідера опозиції як злочинця і радикала.
Донецьке телебачення надало Ющенку
100 % ефірного часу, присвяченого “симу%
ляції хвороби”. На півдні й на сході негатив
про Ющенка становив половину всієї інфор%
мації у місцевій пресі, оприлюдненої про лі%
дера “Нашої України”. Зокрема в донецькій
пресі Ющенко вкотре звинувачений у націо%
налізмі, русофобії, в погромах на складах
агітаційної продукції інших кандидатів. Ок%
рім того, “Донецькі новини” надрукувала ве%
ликий матеріал про те, що Ющенко хоче по%
будувати в Україні табори для чеченських бі%
женців, більшість із яких — терористи.
Моніторинг також засвідчив, що одно%
значна “антиющенківськість” — ознака не ли%
ше ЗМІ Донецького реґіону як вотчини чинно%
го прем’єра. Послідовно антиопозиційними

виявили себе ЗМІ Житомирського реґіону. На
місцевому телебаченні близько 90 % ефірно%
го часу займала реклама Януковича, нато%
мість про Ющенка, якщо з’явився мізер ней%
тральної і позитивної інформації, то його
вдвічі перевищував чорний піар. У житомир%
ській пресі ситуація ще однозначніша: нап%
риклад, за 25—31 жовтня Ющенку присвячу%
валося 53,2 % матеріалів — і всі негативні,
Януковичу — 27,3 % газетної площі (позитив%
на й нейтральна інформація), Морозу —
14,0 % (однозначно негативне висвітлення).
На заході, попри електоральні настрої,
ЗМІ не віддавали явної переваги Ющенку. Так,
за той же період із 25 по 31 жовтня основні
тернопільські друковані видання понад 60 %
своєї газетної площі, присвяченої виборам,
віддали під негативне висвітлення Ющенка,

чів з одним із успішних українських
композиторів, патріархом україн%
ської пісні Геннадієм Татарченком.
Мою “жіночу передачу” завжди
слухають із великою увагою не ли%
ше жінки, а й чоловіки. Оригіналь%
ним свідченням цього є той факт,
що завдяки цій передачі одна із
слухачок вийшла заміж дуже екзо%

тично і нині мешкає у США”.
Олена МАЛЕНКО: “Передачі,
які я готую як редактор, можливо,
не такі яскраві, часом не дуже роз%
важальні, але вони формують пев%
ні смаки наших слухачів.
Зокрема такі передачі, як “По%
етична мозаїка”, а останнім часом
і огляд культурологічного тижне%
вика “Слово Просвіти”, який відбу%
вається в діалоговій формі, мають
схвальні відгуки”.
z

Євген ҐОЛИБАРД
Фото Ганни ОБОРСЬКОЇ

позитиву й нейтральної інформації про Януко%
вича — близько 10 % (в Мороза трохи більше,
в Ющенка — 1,3 %).
Останній тиждень перед першим туром
експерти моніторингу назвали “масовою
атакою ЗМІ на Віктора Ющенка”. Загально%
національні ЗМІ активно порушували забо%
рону прямої агітації 30 та 31 жовтня. Зокре%
ма 4 канали — “1+1”, “Інтер”, “Новий канал”
та Перший національний — подавали мате%
ріали прямої агітації за В. Януковича.
З іншого боку, Олександр Чекмишев, го%
лова Комітету “Рівність можливостей”, за%
явив, що останнім часом “ми спостерігаємо
унікальну ситуацію для українського медіа%
середовища, коли теленовини стають об’єк%
тивнішими, хоча на цьому тлі аналітичні прог%
рами деяких телеканалів ще активніше засто%
совують маніпуляційні технології”. Зокрема
новинні програми “ТСН” (“1+1”) і “Факти”
(ICTV) все більше подають інформацію з різ%
них сторін, натомість авторські програми “Епі%
центр” і “Подробно с Дмитрием Киселевым”
повністю “компенсують” новинні збалансу%
вання каналів на користь В. Януковича.
Позитив експерти моніторингу пов’язу%
ють із активними виступами журналістів на
захист своєї професії і прав споживача. З ін%
шого боку, на Першому національному кана%
лі чиниться найбільший тиск на журналістів,
які виступили на захист свободи слова.
z

Підготував
Олександр СОЛОНЕЦЬ

Журналісти українських
телеканалів, більшість із яких
останнім часом працювала
за “темниками”, протягом
останніх тижнів перед вибо%
рами стали відкрито вислов%
лювати свою незгоду з ре%
дакційною політикою. Про%
цес вставання з колін почав%
ся після оголошення голоду%
вання колективом “5 каналу”.
Тоді на підтримку журналістів
опозиційного
телеканалу
виступила велика кількість
колег із провладних ЗМІ.
28 жовтня, журналісти
п’яти центральних телека%
налів — ICTV, “Інтер”, “Новий
канал”, “Тоніс” та НТН —
висловили протест проти
нинішньої ситуації з висвіт%
ленням перебігу виборчої
кампанії на провідних теле%
візійних каналах України.
Семеро журналістів на знак
протесту пішли з телеканалу
“1+1”. Їхня позиція була

пов’язана з тиском на ЗМІ
представників влади, які, за
їх словами, змушували теле%
канали і їхніх власників ви%
світлювати події у спотворе%
ному вигляді або взагалі за%
мовчувати суспільно важли%
ві новини. Згодом, на знак
протесту проти темників та
цензури, звільнилися 7 жур%
налістів “Телевізійної служ%
би новин” каналу “1+1”.
Через відмову читати но%
вини за темниками з УТ%1 був
звільнений ведучий програ%
ми “Вісті” Володимир Голос%
няк, який є одним із понад
трьох сотень журналістів, що
кілька тижнів тому виголоси%
ли протест проти цензури на
телебаченні та почали бо%
ротьбу за повноту та неупе%
редженість новин. На думку
Київської медіа%профспілки,
це рішення було незаконним.
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Після звільнення Голос%
няка 13 журналістів програ%
ми “Вісті” на Першому націо%
нальному телеканалі запро%
понували першому віце%
президенту НТКУ Миколі Ка%
нішевському та директору
об’єднання “Новини” Арте%
мові Петренку ухвалити уго%
ду про редакційну політику.
Угода була покликана забез%
печити повноту, точність та
збалансованість новин, а та%
кож обмежити можливість
тиску на журналістів або ке%
рівництво телекомпанії.
Керівництво телеканалу
не підтримало угоди. Нато%
мість перший віце%президент
НТКУ Микола Канішевський
зняв журналіста Максима
Драбка з теми “діяльність
Президента”, яку Драбок дов%
гий час висвітлював. Канішев%
ський пояснив кореспонден%

ту, що не задоволений якістю
його роботи. Ще два корес%
понденти — Ігор Грушко та
Павло Тирський — взагалі не
отримують завдань, а їхні
пропозиції щодо тем, які б
можна було знімати, відхиля%
ються. Крім того, як повідом%
ляють журналісти, керівниц%
тво “Вістей” намагається ста%
вити на зйомки головних по%
літичних тем кореспондентів,
які не приєдналися до про%
тесту, зокрема Наталю Ме%
щерську та Тамару Хрущ.
У понеділок керівники
Асоціації українських банків,
Київської незалежної медіа%
профспілки, Інституту масо%
вої інформації та Київського
юридичного товариства по%
відомили, що журналістам,
які позбавлені роботи внас%
лідок боротьби проти цензу%
ри, буде надана фінансова
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допомога. Профспілкою від%
крито рахунок для збору
благодійної допомоги жур%
налістам (ПС “Київська не%
залежна медіа%профспілка”,
р/р 26008013363453 у КМФ
АКБ “Укрсоцбанк” м. Києва,
МФО
322012,
ЗКПО
26385397). Згідно з вироб%
леними правилами, допо%
мога буде одноразовою й
надаватиметься лише у ви%

падках, коли ця боротьба
носитиме публічний харак%
тер. Натомість журналісти
телеканалу “1+1” повідоми%
ли, що допомога, яку вони
отримають, буде передана
родині журналіста, керівни%
ка “Громадського радіо”
Олександра Кривенка, який
загинув більше року тому.
z
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Події, факти, коментарі

Відразу після першого туру
виборів стали очевидними масо%
ві маніпуляції зі списками вибор%
ців — до 10 % громадян так і не
змогли проголосувати. На різних
рівнях лунали заяви, що списки
виборців будуть змінені. Однак
Закон про вибори Президента
передбачає, що для повторного
голосування використовуються ті
ж самі списки, які були в першо%
му турі, з урахуванням уточнень,
які були внесені до дня виборів.
На одинадцятий день після вибо%
рів, тобто 11 листопада, підго%
товлені списки виборців для пов%
торного голосування — ТВК
просто розпакували старі списки
та зробили з них копії. Додатково
включені до цих списків лише
особи, яким виповнюється 18 ро%
ків між 1 та 21 листопада. У тако%
му вигляді списки виборців пере%
даються дільничним виборчим
комісіям. У членів ДВК, які праг%
нуть уточнити списки, є дві мож%
ливості: закликати громадян
прийти особисто, щоб написати
заяви, або звернутися до органів
влади, місцевого самоврядуван%
ня, керівників закладів чи уста%
нов, щоб ті подали уточнену ін%
формацію. Запит може бути на%
правлений комісією на вимогу
члена комісії, кандидата на пост
президента або довіреної особи.
Таким чином, від активності саме
цих осіб залежатиме, чи будуть
уточнені списки виборців до дня
повторного голосування. Врахо%
вуючи це, рекомендуємо кожно%
му громадянину заздалегідь пе%
ревірити наявність свого, пра%
вильно написаного (!), прізвища
у списках ДВК. Крім того, будь%
який громадянин України має
право ознайомитися з усім спис%
ком виборців. Якщо ви помітите
“мертві душі”, зокрема зареєстро%
вані у вашому помешканні, напи%
шіть заяву, що таких осіб із вами
не проживає, щоби їхні бюлетені
не використалися на користь од%
ного з кандидатів. Обов’язково
подайте комісії довідку з ЖЕКу
про всіх осіб, зареєстрованих у
вашій квартирі. Якщо ж ви не по%
мітите себе в списках у день ви%
борів, маєте право звернутися
або до місцевого суду, або ж до
ТВК. Пам’ятайте, що кожен голос
забезпечує перемогу вашому об%
ранцю.

СПРОТИВ
Напередодні другого туру
виборів президента керівники
християнських Церков підписа%
ли звернення до громадян. Як і
перед першим туром, до всіх
християн держави, незалежно
від конфесійної приналежності,
звернулися Предстоятель УПЦ
Київського патріархату Патрі%
арх Філарет, Верховний архіє%
пископ УГКЦ кардинал Любо%
мир Гузар, представник РКЦ
єпископ Маркіян Трофім’як,
єпископ Церкви християн віри
євангельської Михайло Паноч%
ко та старший єпископ Україн%
ської Християнської Євангель%
ської Церкви Леонід Падун. Ок%
рім іншого, церковні авторите%
ти згадали й про велику кіль%
кість порушень виборчого за%
конодавства під час проведен%
ня першого туру виборів “з бо%
ку представників різних гілок
влади”. Тому до них апелювали
словами апостола Павла, що
немає влади не від Бога, а ко%
жен начальник — Божий слуга
(Рим. 13:1—7) й несе відпові%
дальність за вчинене зло та

ПРЕДСТАВНИК БУША
НА НАШИХ ВИБОРАХ

АБЗАЦОМ

Президент США Джордж Буш
призначив відомого сенатора Рі%
чарда Лугара своїм особистим
представником на другому турі ви%
борів в Україні. У своїй заяві з цьо%
го приводу сенатор повідомляє,
що головною його місією буде під%
тримка “вільного і чесного проце%
су” в ході другого туру українських
виборів. Він поінформував, що
США, низка європейських країн, а
також такі організації, як ОБСЄ і
американський
“Національний
фонд демократії” направляють на
другий тур виборів до України де%
кілька тисяч спостерігачів.

МІЛІЦІЯ ГОТУЄТЬСЯ
У п’ятницю 12 листопада в ра%
йоні Палацу спорту й Республікан%
ського стадіону столиці зібралася
величезна кількість міліціонерів —
кілька тисяч осіб. Напередодні
представник МВС обіцяв, що під час
другого туру правоохоронці не за%
стосовуватимуть бронетранспорте%
рів, водометів та іншої техніки, як це
було в ніч із 31 жовтня на 1 листопа%
да. Однак поява в центрі столиці та%
кої кількості правоохоронців за тиж%
день до 2%го туру виборів викликала
інші думки щодо сценаріїв розвитку
подій. Як пояснили в Центрі громад%
ських зв’язків МВС, це зустріч мініс%
тра внутрішніх справ із дільничними
інспекторами. Планувалося, що в
ній також візьме участь Віктор Яну%
кович, але він відбув до Криму, де
Президент Кучма зустрічався з Пре%
зидентом Росії Путіним.

“ДОСИТЬ!”
ПРОТИ “ПОРИ”
Новостворений
командою
прем’єра молодіжний рух “До%
сить!” провів у Києві перед штабом
Віктора Ющенка провокативну ак%
цію під назвою “Заспокойтеся!”.
Рух “Досить!” створено на проти%
вагу громадянській ініціативі “По%
ра”, яка виступає проти влади. На
думку народного депутата Сергія
Соболєва, активісти “Досить!”
прагнуть спровокувати працівників
штабів Ющенка на протидію, тому
закликав виборців не піддаватися
на провокації.

ЗУСТРІЧ ІЗ КУЧМОЮ
І ЯНУКОВИЧЕМ
ЗІРВАЛАСЯ
Міністр закордонних справ
Польщі Володимир Цімошевич на
прес%конференції по приїзді в Київ
заявив, що не зміг зустрітися в Києві
з прем’єром Віктором Януковичем,
адже той “заангажований у перед%
виборну кампанію”. На те, що йому
теж не вдалося зустрітися з Кучмою,
Цімошевич сказав: “Я розумію, що
Кучма приймає президента Росії. Це
не було несподіванкою”. Як відомо,
у Києві голова комітету міністрів кра%
їн Ради Європи Цімошевич зустрівся
з Ющенком, спікером Верховної Ра%
ди Литвином та головою Центрви%
борчкому Ківаловим.

ВИБОРЧІ РОЗБОРКИ
Президент Леонід Кучма звіль%
нив 15 голів районних держадмі%
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ЗНАЙДІТЬ СЕБЕ
У СПИСКАХ

ТРОЯНДА ЯК ОЗНАКА
ПЕРЕВОРОТУ

ністрацій у Полтавській, Сумській,
Вінницькій, Львівській, Херсон%
ській, Чернігівській, Тернопіль%
ській областях. Як повідомляється
на офіційному сайті Верховної Ра%
ди, відповідні розпорядження Гла%
ва держави підписав після першо%
го туру виборів. Як свідчать ре%
зультати голосування в першому
турі виборів, майже у всіх районах,
де зняли голів райдержадмініс%
трацій, зі значною перевагою пе%
реміг Віктор Ющенко. З іншого бо%
ку, керівник виборчої кампанії
Ющенка Олександр Зінченко за%
явив, що після перемоги на вибо%
рах Ющенко створить спеціальну
комісію з кадрових питань, яка по%
новить на роботі працівників, не%
законно звільнених за політични%
ми мотивами.

“ЗАБАСТОВКА” ВЛАДИ
ПРОТИ ОПОЗИЦІЇ
Віктор Ющенко вважає ініці%
йовану владою “забастовку” на
заводах сходу й півдня України 13
листопада, спрямовану проти
нього ж, проявом наближення за%
кінчення режиму Кучми—Януко%
вича. “Я жив у Радянському союзі
і знаю, коли гуділи свистки на за%
водах, — це коли пускали по те%
левізору “Лебедине озеро”, —
сказав Ющенко на прес%конфе%
ренції в Харкові. “Режим не виве%
де людей на майдан. Вони мо%
жуть знайти лише трьох інжене%
рів, які б натиснули на свисток”,
— заявив він. Юлія Тимошенко
назвала акцію з гудками “індика%
тором, щоб з’ясувати, які підпри%
ємства знаходяться у власності
трьох кланів — київського, до%
нецького і дніпропетровського”.

ЗНОВУ
“ПРЕСУЮТЬ”
СУМСЬКИХ СТУДЕНТІВ
13 листопада в Ковпаківському
районному суді Сум засудили шіс%
тьох громадян до адмінарешту на
10 діб “за опір міліції”. Ці громадя%
ни в ніч виборів 31 жовтня при%
йшли під виборчу дільницю № 46
округу № 160, щоб отримати ін%
формацію про результати голосу%
вання. Двом громадянам було
дозволено увійти до приміщення.
Одному з них голова комісії розбив
голову, штовхнувши на скляні две%
рі. Потім викликаний наряд міліції
погрузив усіх до приватного рей%
сового автобуса та повіз до рай%
відділу міліції. Після складання
протоколу та декількох годин “від%
сидки” громадян відпущено, але
12 листопада людей по одному по%
чали забирати з їхніх помешкань і
везти до відділку. На судове засі%
дання не пустили ані адвокатів, ані
родичів, тому вони зібралися під
будівлею суду. Як повідомив юрист
Артем Засорін, після того, як судо%
ве засідання закінчилося, затри%
маних посадили в міліцейський
“уазик”. Коли він почав виїжджати,
його спочатку заблокували студен%
ти. Машина зупинилася. Через де%
кілька хвилин з’явився “Беркут”,
близько 20 осіб почали бити кийка%
ми і застосовувати сльозогінний
газ. Пролилася кров мирних гро%
мадян. Врешті, затриманих відвез%
ли в невідомому напрямку. Після
цих подій близько тисячі сумчан
зібралися на стихійний мітинг на
площі Незалежності. Студенти
оголосили про початок голодуван%
ня з вимогою звільнити засудже%
них і скасувати несправедливий
вирок.

НА ВИБОРАХ ПЕРЕМОЖУТЬ
ВІРА І МОЛИТВА
несправедливість. Керівники
Церков закликали не брати
участі у фальсифікаціях й не чи%
нити тиску на виборців.
Ігумен Євстратій, прес%сек%
ретар Київської Патріархії УПЦ
КП від імені представників усіх
Церков подякував тим христия%
нам, які впродовж тривалого ча%
су моляться за справедливі ви%
бори глави української держа%
ви. Керівники християнських
конфесій закликали громадян
ще активніше діяти в другому
турі виборів. Особливу подяку
вони висловили молоді, яка
зробила все, щоб вибори відбу%
лися справедливо. Водночас
наголошувалося, що чимало
викладачів й керівників вищих
навчальних закладів “нав’язува%
ли студентам своє бачення ви%
бору чи карали їх за виявлення
твердої громадянської позиції”.
Керівники Церков особливо

наголосили на відповідальності
правоохоронців й усіх, хто но%
сить однострої й охороняє мир
і спокій цієї країни. “У будь%якій
ситуації залишайтеся охорон%
цями права й не перетворюй%
теся на співучасників неправ%
ди”, — звернулися до них, як і
до працівників судових органів,
які зобов’язані належно квалі%
фікувати кожне порушення во%
левиявлення громадян.
Керівник Бюро УГКЦ у
м. Київ протоієрей Олекса Пет%
рів зазначив, що такої ревної
молитви мільйонів громадян
України про справедливість ви%
борів Президента України на%
ша держава ще не знала. Мир,
спокій і загальна демократич%
ність виборів у першому турі
засвідчили, що ця ревна мо%
литва була почута Господом,
відзначив він. Однак перед
другим туром виборів предсто%

ятелі Церков закликають своїх
вірних використати, окрім мо%
литви, ще один євангельський
засіб — піст, “щоби подолати
демона розбрату, ненависті й
неправди”. Протоієрей закли%
кав людей пожертвувати свої%
ми пристрастями до якоїсь їжі
чи до предметів заради Божого
благословення і заради нашого
майбутнього.
На запитання про “ескала%
цію розколу” в Українській Цер%
кві під час виборів ігумен Євс%
тратій зазначив, що проблема
розділення Православної Цер%
кви в Україні не залежить від
виборчої кампанії, але в разі
справедливих виборів є всі
можливості для вирішення цієї
проблеми. Зі свого боку,
о. Олекса зазначив, що перед
виборами спостерігаються не
роз’єднавчі, а об’єднавчі тен%
денції в житті Української Цер%

16 листопада в рамках заходу
“Свободу не спинити!” розпоча%
лась акція “Студенти за мир”, орга%
нізована студентською молоддю
ініціатив “Студентська хвиля”, “По%
ра” та “Чиста Україна”. Молодь
прагне продемонструвати свою то%
лерантність до представників си%
лових структур. Зокрема дівчата%
студентки розпочали обхід місць
чергування міліцейських нарядів,
райвідділи та військові частини, да%
руючи квіти разом зі зверненням
Віктора Ющенка до працівників си%
лових структур із закликом не ви%
конувати злочинних наказів і не во%
ювати з власним народом. Акція
тривала у 12 реґіонах України.
У Луганську чотирьох студентів%
учасників акції “Студенти за мир”
було затримано співробітниками
Ленінського райвідділу міліції при
спробі подарувати правоохоронцям
квіти разом зі зверненням Віктора
Ющенка до працівників силових
структур. Їм інкримінують “заклики
до державного перевороту”. В Ар%
темівському райвідділі міліції Луган%
ська також затримано трьох учасни%
ків акції. Натомість у Миколаєві чо%
тирьох учасниць акції звинуватили в
“забрудненні міста трояндами”.

БРАТИ КЛИЧКИ
ЗА ЮЩЕНКА
Брати Віталій і Володимир
Клички підтримують на президент%
ських виборах Віктора Ющенка.
16 листопада в прес%клубі “Так!”
було продемонстровано відео%
звернення Віталія Кличка. Кличко
не зміг особисто засвідчити під%
тримку Ющенку, оскільки перебу%
ває у США, де готується до бою з
Денні Вільямсом, який відбудеться
11 грудня.
кви, адже УПЦ КП і УГКЦ сьо%
годні, як ніколи, зблизилися.
Стосовно дій представників
інших конфесій, зокрема УПЦ
Московського патріархату, які
повномасштабно агітують у
проповідях із амвонів і під час
організованих
політичних
“хресних ходів” за провладного
кандидата, присутні на прес%
конференції ієрархи ще раз на%
гадали недопустимість жодних
агітацій із боку Церкви і заяви%
ли, що вони не влаштовувати%
муть подібних “хресних ходів”,
бо це — ознака “маловихова%
ності в церковних традиціях”,
натомість пропонують тільки
євангельські засоби перемоги
справедливості. З іншого боку,
відповідаючи на запитання, чи
підтримують Церкви, що звер%
нулися до громадян, громад%
ський спротив, якщо вибори
масово сфальсифікуються, іє%
рархи УПЦ КП і УГКЦ заявили,
що громадяни мають конститу%
ційне право відстоювати свої ін%
тереси.
z

Сторінку підготував
Олександр СОЛОНЕЦЬ
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ВІДКРИТИЙ
ЛИСТ МЕРУ
КИЄВА
Вельмишановний
Олександре Олексан7
дровичу!
Як Вам уже відомо, пе%
реважна більшість мешкан%
ців столиці проголосувала
31 жовтня за Віктора
Ющенка. Цим самим кияни
підтвердили своє прагнен%
ня до демократичних змін у
державі, свою антипатію до
влади, стандартами якої є
придушення свободи, ошу%
кання мільйонів українців,
цинічне зневажання прав
людини і громадянина.
Незважаючи на заляку%
вання “правоохоронних”
органів, їхні поради на
кшталт “…проголосуйте — і
швидше додому, а то мож%
ливі провокації” (влада по%
переджала про те, що вона
приготувала для народу),
тисячі й тисячі киян із само%
го ранку попрямували до
виборчих дільниць. Спокій%
но, гідно несучи в серці
сподівання на краще жит%
тя, йшли студенти й служ%
бовці, люди середнього ві%
ку, бабусі й дідусі (з палич%
кою і валідолом)…
А в цей час до міста
прибували потяги з підо%
зрілими особами міцної
статури та безцеремонної
поведінки, які отримали
завдання “відкоригувати”
результати виборів Прези%
дента України в Києві та об%
ласті. Ми знаємо, що вони
везли із собою, окрім від%
кріпних талонів і пляшок із
горілкою... І це нас насто%
рожує і породжує тривожне
відчуття незахищеності пе%
ред другим туром виборів.
Вельмишановний
Олександре Олександро%
вичу! Ми два терміни під%
ряд обирали Вас мером на%
шого міста. Разом із висо%
кою довірою ми делегували
Вам і повноваження захи%
щати спокій, елементарні
права мешканців столиці.
Тепер, орієнтуючись на
наш вибір, ми сподіваємося
на Вашу підтримку в захисті
наших конституційних прав.
На запитання: “Якою
буде Україна після вибо%
рів?” Ви нещодавно відпо%
віли: “Це значною мірою
залежатиме від Києва”.
І ми, мешканці столиці,
напередодні другого туру
виборів звертаємося до
Вас як до міського голови і
людини, якій, упевнені, не
байдужа доля України, з
проханням захистити нас
від протизаконних дій, що
мали місце на виборчих
дільницях 31 жовтня.
Ми хочемо бути впев%
нені, що 21 листопада кия%
ни зможуть реалізувати
своє право на волевияв%
лення вільно і спокійно. І
що “наша міліція” справді
буде нас “захищати та бе%
регти”, а не потурати по%
рушникам правопорядку
на виборчих дільницях.
Не ставимо своїх пріз%
вищ, ТОМУ ЩО… знаємо
можливості кандидата від
влади.
z

КИЯНИ

На душі постійна тривога
та гнітюча думка: чи діжде%
мося коли%небудь справед%
ливих виборів? Без провока%
цій, без брудного піару й
підкупу, без насильства.
Електричка мчить швид%
ко, їхати далеко, втома гуде
в руках і ногах, у кожній клі%
тинці тіла, а задрімати не
можу. Із загального гомону
чую слова:
— Так Ющенко ж явно
переміг, а вони підтасували
свою Донеччину, Крим, Ро%
сію, та й зробили як їм тре%
ба. — А тут хіба мало зроби%
ли? Я прийшов голосувать, а
вони мій рік народження не
той поставили! — У нас цілу
вулицю не внесли, люди не
могли проголосувати! А їхні
бюлетені мабуть же вико%
ристали! — А “зеки” за кого
голосували? Зрозуміло, що
за Януковича. — Але нас
більше, ніж олігархів, кучміс%
тів та “зеків”! Чого ж вони так
нахабно брешуть про пере%
вагу Януковича? — Щоб ви
повірили та злякалися. Та в
другому турі за Януковича
проголосували. — Не діж%
дуться! Щоб він наших дітей
із Путіним у Чечню відпра%
вив? Хай сам туди їде.
Комусь стало погано.
Гуртом рятували, розмова
урвалася. А потім знову:
— Отак же й кінці можна
віддати. А Бог спитає, за ко%
го голосував! — засміялись і
додали: — Од нього ніхто не
сховається!
Пора виходити. Йду ву%
лицею, а з дворів люди вихо%
дять і так поспішають! Куди?
— Засуха збори збирає. Ну,
якщо депутат Верховної Ра%
ди завітала, треба йти. Зал

повний, розмова про вибо%
ри. Тетяна Володимирівна
говорить спокійно, а люди
киплять. Репліки з місць, ду%
же емоційні виступи.
— Ви скажіть, чого сало
по 20 грн.? Спитайте цих усіх
людей, чи з’їв хтось із них за
цей місяць хоч шматочок
м’яса в борщі чи в супі?
— Хто держить госпо%
дарство, той їсть м’ясо, а
ринок є ринок.
— Чого нас називають то
баранами, то козлами?

— Чого скрізь у світі пре%
зиденти представники ко%
рінної нації, а ми не можемо
вибрати українця Ющенка?
— А Янукович хіба не ук%
раїнець? — дивується Тетя%
на Володимирівна.
Вигуки з місць із поправ%
ками до біографії Януковича
змушують її заспокоювати
зал:
— Якби сюди приїхав
хтось із ющенківців, то ви б і
рота не розкрили! Ющенко
— українець? Та він Америці
вас продасть! А жінка в ньо%
го американка! Приїхала сю%
ди, розбила сім’ю, народила
п’ятьох дітей! А він — що він
тямить у сільському госпо%
дарстві, як він ніколи нічого в
руках не держав, інтелігент?
А Янукович піднявся з низів,
я його особисто знаю!
Беру слово, хоч і не хоті%
лось ув’язуватися в цю дис%
кусію. Дякую Тетяні Володи%

CІЛЬСЬКІ СХОДИНИ

Фото Ганни Оборської

НЕ МОЖУ МОВЧАТИ

мирівні за все, що вона ро%
бить доброго для людей і
прошу подумати над тим, із
ким поруч вона опинилася.
Чому вона не відчуває нашо%
го й свого власного прини%
ження вже тому, що людина,
яка мала судимість, претен%
дує на пост Президента, ад%
же закон забороняє таким
людям навіть у міліції пра%
цювати чи у війську служити.
І навіщо на Ющенка бруд ли%
ти, люди ж знають біографію
його і його дружини. Зал ап%
лодує. А круглолиций моло%
дик біля дверей, як мені по%
тім сказали, син голови міс%
цевого пайового товариства
Віталій, ледь на мене з кула%
ками не кидається:
— На що вона всіх нас%
троює? Одна така мразь на
село і всіх бунтує.
Люди його спиняють, а
він не вгаває. Доки сама Те%
тяна Володимирівна не при%

пиняє це виверження люті й
ненависті:
— Я боюся війни, — гово%
рить вона тривожно й сумно.
— І Кучма може пригодитись
у налагодженні стосунків з
іншими державами.
У відповідь зал знову гу%
де. Чути репліку:
— А чого Ви закон пору%
шуєте? Десять днів після ви%
борів агітація заборонена.
Але Тетяна Володими%
рівна уже прощається…
Йду на город. Люди теж
коло своїх пораються. Обго%
ворюють збори й повідомля%
ють новину:
— Засуха з матюками по%
виганяла голів сільрад у Ко%
валівці, Вінставах і Паляни%
ченцях. Не той процент. Зби%
рається з комісією розбира%
тися. Справді, за сталін%
ською рекомендацією: важ%
ливо не хто голосує, а хто ра%
хує. А зараз вона поїхала на%

ПОРАДА
Однією з помилок, наяв%
ність якої дозволила терито%
ріальним виборчим комісіям
вважати бюлетені недійсни%
ми, була відсутність підпису
того члена дільничної ви%
борчої комісії, який запов%
нював бюлетень. У статті 78
Закону України про вибо%
ри Президента України,
яка установлює порядок під%
рахунку голосів, у частині 26,
яка визначає, які бюлетені
вважати недійсними, в од%
ному із чотирьох пунктів ска%
зано, що недійсними вважа%
ються бюлетені, “на яких не
зазначено прізвища та (або)
відсутній підпис члена ви%
борчої комісії, який його ви%
дав, або міститься підпис
особи, яка не є членом ви%
борчої комісії цієї виборчої
дільниці”. Вважаю, що слово
“або” у даному разі не є вда%

ФАХІВЕЦЬ ПОЯСНЮЄ
Нині, коли весь наш на%
род живе очікуванням нового
Президента, особливо гос%
трою стала проблема дотри%
мання законності як у перед%
виборній агітації, так і під час
голосування. На питання, які
хвилюють наших читачів, по%
годився відповісти кореспон%
денту Таїні БРАТЧЕНКО за%
служений юрист України,
академік УАН, зав. кафедри
цивільно%правових дисциплін
юридичного факультету Біло%
церківського державного аг%
рарного університету Ізяслав
Юрійович САЛЬМАН.
— Ізяславе Юрійовичу,
в передвиборній боротьбі
спекулюють темою по
двійного громадянства.
Чи можливо скасувати
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ПЕРЕВІР НАЯВНІСТЬ ПІДПИлим, оскільки не усуває
двозначності: її можна було
б усунути, поставивши за%
мість сполучника “або” фра%
зу: “повинні бути як прізви%
ще, так і підпис”.
Та оскільки виборчі комі%
сії керуються роз’ясненням,
яке усуває двозначність (у
розумінні, що обов’язкова
наявність як прізвища, так і
підпису), то в даному випад%
ку мова про інше. Судячи з
принагідних даних, які сто%
суються виборчих дільниць
у Києві (і не думаю, що ця
ситуація є інакшою в усій Ук%
раїні), відсутність підпису на

бюлетені стала підставою
для зарахування занадто
великої кількості бюлетенів
до недійсних. Коли вже при
підрахунках голосів член ви%
борчої комісії заявляв, що
хоче усунути свою помилку,
поставивши свій підпис, та%
ка можливість відкидалася з
посиланням на закон. Ду%
маю, що усунення такої по%
милки, при дотриманні всіх
інших умов (зокрема ви%
знання членом виборчої ко%
місії, що саме він видав
бюлетень, і що він написав
своє прізвище на відривно%
му корінці бюлетеня), не

відкриває шляху до зловжи%
вань. У кількісно невеликих
випадках (один%два) відсут%
ність підпису є наслідком
звичайної помилки (людина
— не автомат): маємо спра%
ву з помилкою, а не з заду%
маною дією. Одначе забо%
рона поправити такі помил%
ки відкриває шлях зловмис%
ним діям: їх можна виявити,
установивши, що відносно
велика кількість помилок та%
кого роду належить одному
й тому ж члену виборчої ко%
місії. Коли заздалегідь відо%
мо, що по даному виборчо%
му окрузі з великою перева%

ЧИ ЗАВЖДИ
ЗАКОН Є ЗАКОНОМ?
статтю 4 Конституції Ук
раїни, де йдеться про гро
мадянство?
— Так, справді, в цій стат%
ті записано: “В Україні існує
єдине громадянство. Підста%
ви набуття і припинення гро%
мадянства України визнача%
ються законом”. Якщо в са%
мого народу назріє необхід%
ність у потребі подвійного
громадянства, тоді, за на%
родною ініціативою, прого%
лошується Всеукраїнський
референдум. Але за вимо%
гою не менш як трьох мільйо%
нів громадян України, які ма%

ють право голосу, за умови,
що підписи щодо призначен%
ня референдуму зібрано не
менш як у двох третинах об%
ластей і не менш як по сто ти%
сяч підписів у кожній області.
Про це йдеться в статті 72
Конституції України.
— Ізяславе Юрійовичу,
на жаль, у нашій країні існу
ють ще керівники, які сило
міць змушують своїх під
леглих збирати підписи за
потрібного їм кандидата
або ж навіть голосувати за
нього, погрожуючи позба
вити премії або роботи. Чи

є вихід із цього становища?
— Такі випадки заляку%
вання людей ще існують у на%
шій державі. Це є порушен%
ням вільного волевиявлення
громадянина. Адже в Консти%
туції України в статті 71 запи%
сано: “Вибори до органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування є
вільними і відбуваються на
основі загального, рівного і
прямого виборчого права
шляхом таємного голосуван%
ня”. Це означає, що в кабіні
для голосування людина мо%
же віддати свій голос за того,

водити порядок у Пологи, в
Дослідницьке, ще й директо%
ра, завуча та секретаря шко%
ли прихопила. Директор агі%
тувати вміє. Знову, мабуть,
буде за Януковича. Бо казав
якось: “Усі вони далеко. А до
кого я звернусь по допомогу
для школи, як не до Засухи”.
Одна з учительок пропо%
нувала показувати свої бюле%
тені начальству, аби знало, що
проголосували за Януковича.
Кричати хочеться: вчителі, чо%
го зневажаєте народ, серед
якого живете, ви ж мали б бу%
ти його просвітниками й за%
хисниками! Де ж ваша віра й
де ваша душа, за кого ви мо%
литесь? Справді, треба моли%
тись і за Януковича, і за всіх
“кучмістів”, щоб Господь вер%
нув їм розум і щоб вони дума%
ли не про владу та гроші, а про
свою совість і душу... Я горда
за всіх людей в Україні будь%я%
ких національностей, які праг%
нуть правди і відстоюють її.
Ісус Христос казав: “Хай твоє
слово буде “Так” — “Так”, “Ні”
— “Ні”. Народ сказав “Так!”
Ющенку! Народ каже “Ні!”
Януковичу. І це — правда. І всі,
хто вклоняється Богу в Дусі та
в правді, повторять це! Нам
буде важко, але: “Устань і йди,
твоя віра спасла тебе!” Помо%
лімося разом: “Благослови
нас, Господи, Твоїм благосло%
венням, розшир наші межі й
можливості, і хай рука Твоя,
Господи, буде завжди з нами
та захистить нас від зла, щоб
не знали ми горя. Амінь”.
z

Марія ГАРМАШ,
с. Устимівка Васильків%
ського р%ну на Київщині

гою проходить певний кан%
дидат, наслідок зарахування
бюлетенів до недійсних від%
бирає голоси саме в цього
кандидата. Зауважу, що в
даному разі Законодавець
урівноважив помилку члена
виборчої комісії з конститу%
ційним правом громадяни%
на. До того ж, виборцеві не
повідомляють, що, неза%
лежно від його волі, його го%
лосу не було враховано. От%
же, виборець не може звер%
нутися до суду, щоб захис%
тити своє конституційне
право. Але після всього ска%
заного в другому турі пре%
зидентських виборів вибо%
рець має одну реальну мож%
ливість: під час одержання
виборчого бюлетеня переві%
ряти наявність підпису на
ньому члена виборчої комі%
сії, який видав бюлетень.
z

Василь ЛІСОВИЙ

за кого вважає потрібним.
Вона там одна, ніхто за нею
не стежить і відбитки пальців
не знімає. Це відомо всім.
Але все одно це не означає,
що громадянин може підда%
ватися тиску свого начальни%
ка або керівника, тобто зби%
рати підписи за “потрібного”
кандидата, а потім проголо%
сувати за “свого”. Ні! Ми по%
винні пам’ятати, що живемо в
незалежній державі. І якщо не
одна людина, а весь колектив
дружно дасть відсіч такому
начальнику, та ще й нагадає
йому, що той за свій тиск,
згідно з законом, може отри%
мати покарання — від звіль%
нення з державної служби до
позбавлення волі терміном
до 12 років за статтею 157
Кримінального кодексу Укра%
їни, — то боятимуться уже не
підлеглі, а їхній начальник.
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«Я ГОРДИЙ ТИМ,
ЩО УКРАЇНЕЦЬ
ЗРОДУ»
Розглянувши літературні й
музичні твори, подані на Все
український конкурс юних по
етів і композиторів, журі кон
курсу в складі: Миколи Нес
терчука (заступник голови),
Анатолія Качана, Бориса Спи
саренка, Віталія Мороза ви
значило переможців. Голова
журі — Василь Василашко, ла
уреат літературної премії іме
ні Лесі Українки.
У жанрі “Поезія”, у віковій
категорії 7—9 років робіт не на%
діслано. Серед конкурсантів ві%
ком від 10 до 13 років: I місце —
Ткач Ярослава (Сокирянська
ЗОШ, Чернівецька обл.); II місце
— Єпішина Олена (СШ № 227,
м. Київ); III місце — Дубець Єли7
завета (ЗОШ № 225, м. Київ).
Вікова категорія 14—17 років: I
місце — Лісневська Олена (гім%
назія м. Новодністровськ Черні%
вецької обл.); II місце —
Кир’янова Олена (СЗШ № 180,
м. Київ); ІІІ місце — Весна Ма7
руся (СЗШ № 100, м. Київ).
У жанрі прозово7публіцис7
тичної творчості:
I місце — Голінбатий Олек%
сій (Заставнівська ЗОШ, Черні%
вецька обл.); II місце — Крес%
тьянов Роман (СЗШ № 120,
м. Київ); III місце — Горощук На7
дія, (Києво%Печерський ліцей
№ 171); Роєнко Аня (Києво%Пе%
черський ліцей № 171).
У музичній творчості:
II місце — Тимофійчук Мари%
на (Чернівецький державний уні%
верситет ім. Ю. Федьковича);
Гресь Євгенія, гімназія № 32,
м. Київ.
Спеціальний приз — за
значний внесок у розвиток дитя%
чої літературно%мистецької твор%
чості отримала Гладка Зоряна
Орестівна, керівник літературної
студії “Галиця” Львівської Малої
академії.
Заохочувальні премії: Щеті%
ніна Олена (Київська національна
музична Академія) — за цикл пое%
зій; Щетініна Олександра (Київ%
ський національний університет
театрального
мистецтва
ім. Карпенка%Карого) — прозовий
твір; Іваненко Богдан (Ліцей між%
народних відносин № 151, м. Київ)
— вірш; Яринка Черняк (СЗШ
№ 100, м. Львів) — вірші; Марина
Орел (Український гуманітарний
ліцей КНУ ім. Тараса Шевченка) —
вірші; Філіпенкова Олена (Лінгвіс%
тична гімназія, м. Київ) — вірші;
Теплицька Лідія (СЗШ № 27,
м. Львів) — вірші; Бабакова Тама%
ра (Український гуманітарний лі%
цей КНУ ім. Тараса Шевченка) —
вірші; Романов Олексій (Києво%
Печерський ліцей № 171) — вірш;
Кравчук Марія (Ліцей міжнарод%
них відносин № 51, м. Київ) — вір%
ші; Ладоненко Марія (СЗШ № 265,
м. Київ) — вірші.

«Просвіта» сьогодні
ЗВЕРНЕННЯ
Шановні краяни!
Ми, депутати Івано%
Франківської обласної ра%
ди першого демократич%
ного скликання, були об%
рані вами в 1990 році, ко%
ли історія поставила пи%
тання про відновлення на%
шої державності після ба%
гатьох століть іноземного
панування. Івано%Франків%
ська, як і Львівська й Тер%
нопільська обласні ради
народних депутатів, була в
перших рядах боротьби за
незалежність, за україн%
ську державність, за націо%
нальне відродження краю,
свободу та демократію.
Ми внесли свій вклад у цю
святу справу.
Але розвиток суспіль%
них процесів в Україні по%
казав загрозливу тенден%
цію втрати основних до%
сягнень того часу. Демо%
кратичний принцип — вла%
да народу і для народу —
підмінився владою купки
олігархів, усе національне,
українське витісняється.
Це відбувається у культурі
й мові, інформаційному
просторі й економіці, полі%
тиці внутрішній і зовнішній

ПОТРІБНІ ЗМІНИ
13 листопада ц. р. в ІваноФранківську під голову
ванням Степана Волковецького — голови обласної ра
ди 1992—1998 років, народного депутата України 1—2
скликань, нинішнього голови ОО ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка відбулося зібрання депутатів Івано
Франківської обласної ради першого демократичного
скликання за участі депутатів наступних скликань, яке
прийняло звернення до краян.

— фактично в усіх облас%
тях суспільного життя, Ук%
раїна стає неукраїнською,
ціла низка прийнятих полі%
тичних рішень суперечать
національним інтересам
держави.
За таких обставин ми
стверджуємо — потрібні
зміни!
Перша хвиля націо%
нального відродження Ук%
раїни принесла омріяну
віками державність. Друга
хвиля — має забезпечити
нам гідне життя, інтереси
кожного громадянина та
інтереси державні.
Ми не боялися тоді, не
боїмося й тепер. Тоді про%
ти нас була велика імпе%
рія, яку світ назвав “імпе%
рією зла”, тепер — купка
людей, збагачена вкраде%
ними у народу великими
грішми.

І тоді, й тепер небез%
пека від російського шові%
нізму як зовнішнього, так і
внутрішнього є цілком ре%
альною.
І тоді були, й тепер є у
державних структурах лю%
ди залякані та пристосу%
ванці. Хочемо сказати дер%
жавним службовцям і пра%
цівникам правоохоронних
органів: ви приймали при%
сягу на вірність народу, на
вірність Конституції, а не
на вірність запопадливим
чиновникам. Майте муж%
ність не виконувати неза%
конних розпоряджень що%
до підтримки кандидата від
влади. Нам відомі масові
факти збору підписів із зо%
бов’язаннями голосувати
за провладного кандидата,
залякування,
погрози
звільнення з роботи, спро%
би відкриття кримінальних

справ,
фальсифікація
списків виборців і т. ін. Ці
факти будуть відомі усім
людям. Не ганьбіть себе!
Звертаємося до голо%
ви і депутатів діючої об%
ласної Ради: не розривай%
те демократичних тради%
цій рад попередніх скли%
кань незалежної України,
активно впливайте на по%
літичні події, як це робили
ми, депутати 1%го скли%
кання, розглядаючи на
своїх сесіях політичну си%
туацію і даючи їй відповід%
ну оцінку. А де ваша пози%
ція, де ваша оцінка?
Тоді, в кінці 80%их, на
початку 90%их років на%
род, вийшовши на вулиці
й площі, продемонстру%
вав свою силу та волю.
Тепер народ свою во%
лю засвідчить голосуван%
ням. Але якщо вона буде
зневажена, ми повинні по%
казати й свою силу, готов%
ність вийти на вулиці для
масової акції — це буде
вирішальне слово народу.
Так, ми своє майбутнє
пов’язуємо з іменем ВІК%
ТОРА ЮЩЕНКА, і це —
наш вибір. Ми перемогли
тоді, в 1990—1991 рр., пе%
реможемо й тепер!

ДО УВАГИ!
1 грудня 2004 року
Всеукраїнське това7
риство “Просвіта” ім.
Тараса Шевченка з на7
годи річниці Всеукра7
їнського референдуму
проводить Всеукраїн7
ську науково7практич7
ну конференцію “Ук7
раїнська мова — Укра7
їнська держава”.
До участі у роботі
конференції залучені
відомі вчені, науковці,
дослідники
Міні7
стерств, відомств, ви7
щих навчальних зак7
ладів, народні депута7
ти України тощо.
Конференція від7
будеться в конференц7
залі Київського місь7
кого будинку вчителя
(вул. Володимирська,
57). Початок о 10 го7
дині.
Запрошуємо бажа7
ючих взяти участь у
роботі конференції.
Тел. для довідок:
228740750, 229739723.

ОБ’ЄДНУЄ НАС ПАМ’ЯТЬ ГЛИБИННА
9 ëèñòîïàäà ó ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó ê³íî â³äáóâñÿ ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêèé âå÷³ð äî Äíÿ óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà
ìîâè, îðãàí³çîâàíèé ÂÓÒ “Ïðîñâ³òà” (âåäó÷èé Âàñèëü ²ëàùóê,
àâòîð ñöåíàð³þ Ñåðã³é Àðõèï÷óê). Âèñòóïèëè ÿñêðàâ³
óêðà¿íñüê³ ìèòö³, ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ïîêîë³íü ñòèë³â ³
æàíð³â. Ï³ñëÿ êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè â³äáóëîñÿ íàãîðîäæåííÿ
ïåðåìîæö³â êîíêóðñ³â “ß ãîðäèé òèì, ùî óêðà¿íåöü çðîäó” ³
êîíêóðñó ÷èòö³â ïîåç³¿.
Може скластися враження, що ця по%
дія випадає з контексту реалій нашого бут%
тя, ніби відзначення свята — явище відо%
соблене, такий собі самодостатній бенкет
під час… брутального нехтування правом.
Правом української мови вільно функціо%
нувати в національному просторі. Правом
української нації числити свій вік і вік рідної
писемності — не за розповіддю сусідських
істориків, на догоду чиїмось шовіністич%
ним амбіціям, а від першоджерел.
Просвітянський вечір не окутав гля%
дачів музично%словесною пеленою і не
відніс у позахмарний світ самовдоволен%
ня. Бо Слово тут було не єлеєм, а зброєю.
Бо виголошували його поводирі україн%
ського духу. Як підкреслив Павло Мовчан,
голова ВУТ “Просвіта”, рано говорити
про свято — ми будемо ще святкувати. А
нині стоїмо перед вибором.

Укотре перед українською нацією
постає класичне питання: бути чи не бу%
ти? І якщо бути, то час нарешті відвоюва%
ти вкрадені північним сусідом історичні,
культурні терени й гідно та сміливо виго%
лосити всьому світові: ми — нація, яка
знає і пам’ятає власне коріння!
z

Фоторепортаж Лесі ТКАЧ
та Ганни ОБОРСЬКОЇ

Власний вірш читає один із переможців
конкурсу Богдан Іваненко

Тетяна Горобець і Тарас Петриненко: “Ми мудра і
древня нація — не дамо перетворити себе на

III КОНКУРС ЧИТЦІВ

КЛАСИЧНОЇ ТА
СУЧАСНОЇ ПОЕЗІЇ
Журі у складі Л. Кадирової
(голова журі), Є. Гулякіної,
Л. Гнечної, Б. Списаренка про%
слухало програми чотирьох
учасників конкурсу і в результаті
обговорення вирішило надати:
I премію — Копитчак Марії і
Медведєвій Тетяні ; II премію —
Твердохліб Людмилі ; III пре%
мію — Кравцю Сергію.

Іван Драч: “...Мертві душі — мертвий
результат.
Хто живий — нехай іде на вибори!
Вибери живого — най живе”
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Гість із Волині — бард Олександр Смик:
“Нам потрібен апостол,
Ми готові до битви”

Пісні українського ретро виконує Дарина Мамай,
наймолодша з артистичної династії Сумських
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У Биківні розстріляно близько 100 тисяч осіб

“МЕМОРІАЛ”
Минулого року в Україні
вдалося, нарешті, на дер%
жавному рівні провести за%
ходи з нагоди 70%річчя подій,
під час яких загинули міль%
йони осіб, переважно селян
— од немовлят до дідів. Хар%
ків, Одеса, Львів, Івано%
Франківськ, сотні великих і
маленьких міст і сіл заходу,
сходу, півдня й півночі чи не
вперше в єдиному пориві
скорботної пам’яті запалили
свічки по убієнних батьках,
дітях, просто людях, котрі
хотіли жити на цій землі як
дбайливі й люблячі господа%
рі… Цього року на Михайлів%
ській площі столиці, в тися%
чах храмів України, Канади,
США, Австралії, Німеччини,
Бельгії тощо знову лунати%
муть християнські панахиди
по жертвах комуністичних
репресій, які йшли в небуття
невідспіваними Церквою і
неоплаканими
рідними.
Мільйони наших предків,
часто навіть непохованих
або десятками скинутих у
рівчаки, прагнуть упокоєння
душ через наше молитовне
єднання і заступництво.
З іншого боку, є чимало
людей, які, за міжнародним
правом, мають нести кримі%
нальну відповідальність за
геноцид, злочин проти
людства, якому немає “тер%
міну давності”. Про це з%
поміж інших говорить голо%
ва київського відділення то%
вариства “Меморіал”, на%
родний депутат України 2%го
скликання, юрист Роман
КРУЦИК.
— Чому саме Ви, Рома
не Миколайовичу, займа
єтеся темою репресій і го
лодомору?
— Я почав досліджувати
ці теми ще в 1989 р., коли
тільки створювалися “Мемо%
ріали” по реґіонах. Після
створення такого осередку в
Івано%Франківську мене об%
рали його головою, й у ве%
ресні 1989 року ми зробили
перші розкопки на місці ма%
сового знищення українців —
у Дем’яновому Лазі. Протя%
гом 40 днів знайшли 254 жер%
тви, з них 160 жінок. Це був
початок великої дослідниць%
кої справи. Хоча історією я ці%
кавився здавна, був пов’яза%
ний з Гельсінською Спілкою, з
дисидентським рухом.
— З якою метою Ви
створили 2000 року в сто
лиці експозицію “Забуттю
не підлягає — хроніка ко
муністичних інквізицій”?
— У нашій історії мос%
ковськими колонізаторами
закладено дуже багато істо%
рично%політичних міфів, які
призводять до протистоян%
ня в суспільстві. На жаль, у
більшості шкіл і вищих нав%
чальних закладів користу%

ються підручниками саме з
цими міфами. Тому постала
ідея створити експозицію,
де б правдиво, на основі до%
кументів, наукових виснов%
ків, статистики показати іс%
торію тоталітарної радян%
ської епохи. Ця виставка
визнана Міністерством осві%
ти й науки, адже є докумен%
тальною без жодних наших
дописувань — навіть на ос%
нові свідчень очевидців.

Речі з розкопок у Дем’яновому Лазі Івано-Франківської
злочинам. Мала бути ство%
рена відповідна державна
комісія, повинен вестися об%
лік сотень місць масових по%
ховань жертв репресій, ба%
гато з яких досі не відкриті й
не досліджені. Урешті, му%
сять відкрити кримінальні
справи за цими злочинами,
провести слідство. Тоді б
з’явився державний офіцій%
ний документ, який би засу%
див злочини. Натомість, у

виконували свій обов’язок”.
— Їх треба ув’язнювати?
— Звичайно. За відповід%
ними кримінальними стаття%
ми. Адже те, що вони робили,
— це злочин проти людства,
на який не поширюється тер%
мін давності. Ми ратифікува%
ли ряд відповідних міжнарод%
но%правових актів. Однак
Верховна Рада тільки прий%
няла звернення до народу
стосовно голодомору замість

Фотодокументи, за якими тисячі убієнних голодом
піхи, потекли б ріки крові.
На іншому стенді поба%
чите вказівку Сталіна про те,
скільки розстріляти в кожній
республіці. Українській РСР
дали план у 36 тисяч роз%
стріляних — це найбільша
“квота”. Потім місцеві обко%
ми звернулися до Москви,
щоб збільшити їм план розс%
трілу, і український НКВД
просить збільшити розстрі%
ли загалом по Україні на 30

БЕЗ ОЦІНКИ ЗЛОЧИНІВ ТОТАЛІТАРИЗМУ
НЕМАЄ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ
28 листопада — День пам’яті жертв голодомору
та політичних репресій. “Ми ще не виконали свого
обов’язку перед мільйонами жертв геноциду. Ми му
симо згадати їх усіх поіменно, впорядкувати їхні мо
гили, збудувати меморіали, навчити себе й наших ді
тей приходити до них. Мовчання на цих могилах зас
відчить шану та жалобу лише після того, як Україна на
повний голос перед усім світом заговорить про тра
гедію Голодомору”. Ці слова Віктора Ющенка будуть
актуальними ще не одне десятиліття.
— Наскільки ефектив
на й популярна ця експо
зиція?
— Минулого року, за
журналом відвідувань, ми
провели екскурсії для 8700
старшокласників і студентів
освітніх закладів Києва. Час%
то наша експозиція допома%
гає учителям, адже держава
їх не забезпечила відповід%
ним матеріалом, а окремі
праці деяких науковців не
доходять до широкого зага%
лу. Даємо змогу викладачам
користуватися нашою уні%
кальною бібліотекою. Сьо%
годні щодня експозицію ог%
лядають 4—5 організованих
груп школярів і студентів.
Після екскурсії перегляда%
ють також документальний
фільм (маємо 600 відео%
фільмів на тематичні розділи
виставки).
Інколи я сам виступаю в
ролі екскурсовода для дітей.
Маю змогу спостерігати за
гарячими враженнями, спіл%
куватися, дискутувати. Групи
учнів із різних шкіл у кінці ог%
ляду поставили одне запи%
тання: “Чому ж так нищили
Україну й усе українське?”
— З’являється все
більше наукових і публі
цистичних праць про реп
ресії і голодомори в Укра
їні, на міждержавному
рівні вже говорять про
них… Чого ще хоче “Ме
моріал”?
— Насамперед, хочемо,
щоб наша влада дала оцінку,
політичну, історичну й пра%
вову, цьому тоталітарному
минулому. Бодай так, як це
зроблено поляками, прибал%
тами тощо. На державному
рівні ще не дали оцінки цим

нас державні діячі намага%
ються провести проект полі%
тичної та історичної амнезії,
реабілітувати наше комуніс%
тичне минуле. Ми не може%
мо розвиватися політично
саме через те, що досі офі%
ційно не засудили злочинів
попереднього режиму. Як
можна заспокоїтися, якщо в
законі про соціальний статус
ветеранів війни існує 17%та
стаття, де леґітимізована та%
ка категорія населення і “ве%
теранів”, як винищувальні
батальйони. Цим людям
продовжений термін воєн%
них дій до 1952 року і надана
відповідна висока пенсія.
Скажіть, кого можна було
вбивати до 1952 року? Таких
категорій немає в законо%
давстві ні Росії, ні Білорусі.
Тому колишні чекісти%смер%
шівці правдами й неправда%
ми їдуть в Україну, яку вони
нищили, бо тут їм дадуть ви%
соку пенсію та безліч пільг.
Натомість, ті, хто воював з
окупантами за незалежність
України і яких залишилося
живими дуже мало, не ма%
ють ані статусу ветеранів
війни, ані нормальної пенсії і
часто змушені працювати,
щоб забезпечувати катам
гарне життя.
— Треба засудити сис
тему, режим чи конкретних
осіб, виконавців злочинів?
— І систему, і конкретних
осіб. Відомі прізвища бага%
тьох, хто розстрілював і вби%
вав невинних. Парадоксаль%
но, але в мене є виписка вій%
ськової прокуратури щодо
тих, хто розстрілював людей
в Биківні біля Києва, де заз%
начається, що цих злочинців
не можна судити, бо “вони

того, щоб прийняти окремий
Закон, де б голодомор виз%
навався геноцидом проти ук%
раїнського народу. Якщо ВР
прийме цей Закон, тоді всту%
пає в дію Конвенція 1956 року
про незастосування терміну
давності щодо злочинів про%
ти людства, й Генпрокуратура
буде змушена порушити кри%
мінальну справу, провести
розслідування, і тоді вже ма%
теріали слідства підуть в ООН
для визнання голодомору
1932—1933 рр. геноцидом,
злочином проти людства. Ми
ж маємо тільки заяву ООН від
25%ти держав, написану під
диктовку Росії, де голодомор
зведений до звичайного по%
рушення прав людини.
— Які документи вашої
експозиції, пане Романе,
найбільш невідомі?
— Бачите, ось під Актом
проголошення незалежності
документ Президії Чернігів%
ської обласної ради народ%
них депутатів. Це проект
постанови, підготовлений
за півроку до ГКЧП, де
йдеться про те, щоб зупини%
ти дію Конституції УРСР на
території області, заборони%
ти всі партії, крім ВЛКСМ і
КПРС, за списком, підготов%
леним обласним КГБ, про%
вести арешти всіх лідерів
(Рух, ТУМ, УРП, “Пласт” то%
що) громадського життя. Та%
кі документи були в кожній
області, і якби ГКЧП мав ус%
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тисяч осіб.
Ось стелажі, що ілюстру%
ють період між 1934 і 1938
роками. Було репресовано
до 5,5 мільйонів українців. Є
звіт капітана Матвєєва про
те, що він уже розстріляв
особисто 1111 осіб і просить
за це відпустку (це коли в
Сандармох везли нашу інте%
лігенцію). Є документи з
розкопок у Дем’яновому Ла%
зі Івано%Франківської облас%
ті. Ось черепи людей, де є 6
кульових отворів, а в груд%
них клітках — отвори від чо%
тиригранного багнета, що
був тоді на озброєнні тільки
в радянської армії. Ось бой%
ківські гуцульські постоли,
знайдені під час розкопок,
дитячий одяг. Є висновки
експертизи, злочин доведе%
ний — 524 жертви.
На іншому стелажі доку%
менти про організацію спец%
шкіл у Києві, Харкові, Москві
та інших містах, де вчили за%
хідного діалекту, одягали у
форму УПА і відправляли на
захід чинити терор, убивати
людей. Ось фото однієї з та%
ких груп під керівництвом
полковника Захарова. За
документами радянських
спецслужб, уже на 20 червня
1945 р. у західних областях
України під виглядом “бан%
дерівців” діяло 154 провока%
ційні групи чисельністю
1783 особи…
Маємо унікальну бібліо%

теку, де з%поміж інших мате%
ріалів знайдете 30 томів
дослідницьких матеріалів
спеціальної комісії Конґресу
США, яка протягом 5 років
збирала ці документи з
усього світу.
— Чим, пане Романе, ще
займається “Меморіал”?
— Облаштуванням місць
масових репресій, ушану%
ванням пам’яті репресова%
них. У 2001 р. уряд Ющенка
видав постанову про ство%
рення заповідника в Биківні,
де знищили понад 100 тисяч
осіб, але вже наступні уряди
вперто не хочуть виконувати
цю постанову й не прово%
диться робота на державно%
му рівні з ушанування пам’яті
цих людей. З іншого боку,
“Меморіалу” часто заважа%
ють працювати: не раз уже
хотіли забрати відремонто%
ване нами приміщення, тяга%
ли по судах…
До речі, ми видали пла%
катну версію експозиції для
Канади, США, інших країн,
для усіх реґіонів України, де
є музеї й вищі навчальні зак%
лади (750 комплектів україн%
ськомовних і 150 — англій%
ською). Видали диск із ма%
теріалами експозиції з тек%
стовими поясненнями чо%
тирма мовами.
— Як рухається справа
зі встановленням мону
мента жертвам голодо
мору?
— Домоглися, що влада
прийняла рішення про спо%
рудження меморіального
комплексу жертвам голодо%
мору й політичних репресій
по вул. Трьохсвятительській.
Пройшов конкурс на кращий
монумент пам’яті жертвам
голодомору, прийнято про%
ект, виділено приміщення
для музею, але реально нічо%
го не робиться. Виселення з
того приміщення не відбува%
ється, ремонтних робіт теж
не проводиться. Усе залиши%
лося на папері. Зараз ми
працюємо над створенням
нової експозиції під назвою
“Народна війна”. У період із
1921 р. до 1932 р. в Україні
діяло 1800 повстанських за%
гонів, які протистояли коло%
нізації України московськими
більшовиками. Цей період іс%
торії не широко висвітлений.
Хочемо видати також плакат%
ний варіант цієї експозиції,
розповсюдити по краєзнав%
чих музеях і вищих навчаль%
них закладах. На цій героїч%
ній боротьбі, коли звільнили%
ся від окупантів цілі села й
райони, творилися самостій%
ні республіки, були тисячі й
тисячі героїв, про яких му%
сить знати молодь, потрібно
виховувати нащадків.
z

Підготував
Олександр СОЛОНЕЦЬ
Фото Ганни ОБОРСЬКОЇ
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Картини з художньої виставки, присвячені Голодомору 1932—1933 рр. (відбулася в 2003 році в Українському домі). Фото Богдана Гдаля

ДІАСПОРА
ХХ століття з певністю можна
віднести до найкривавіших в історії
людства. Науково%технічний пос%
туп дозволив запустити в серійне
виробництво страшні технології,
що стали призвідниками смерті
мільйонів мирних мешканців пла%
нети Земля.
Не злічити жертв нашого наро%
ду, що згинули в роки Громадян%
ської війни, розв’язаної більшови%
ками в двадцятих роках минулого
століття, одразу після загарбання
України російськими більшовиць%
кими інтервентами. Вміло нацько%
вуючи брата на брата, сина на бать%
ка, комуністи вбивали смертонос%
ний клин у єдність нації. А що вже
говорити про трагедію Другої світо%
вої війни, де українцям довелося
бути постачальниками гарматного
м’яса для окупантів як німецьких,
так і радянських. Сталін і його ото%
чення ніколи не пробачили україн%
цям того, що вони зі зброєю в руках
захищали рідну землю від більшо%
вицької навали. І знову полилися рі%
ки крові кращих синів і дочок, і зно%
ву ешелони покотилися до далеко%
го Сибіру та в Заполярний край.
Традиційно у другій половині
вересня в околицях Чикаго, в ма%
льовничій місцевості Блумінгдейл,
відбувається вшанування пам’яті
жертв українського Голодомору
1932—1933 років. Цьогоріч тут, як
завжди, зібралася численна гро%
мада. Сюди з’їхалися представни%
ки Генерального консульства, ду%
ховенства, громадсько%політичні
та культурно%освітні діячі, пред%
ставники всіх хвиль української ді%

ДОСЛІДНИКИ
Усі держави, які забезпечують
гідне вшанування померлих муче%
ницькою смертю співвітчизників і
піклуються про те, щоб до свідо%
мості кожного громадянина, пере%
дусім, молоді, дійшла правда про
причини й наслідки національних
трагедій, щоб були оприлюднені
імена всіх жертв і їхніх катів, — такі
держави дбають про те, щоб не
переривався зв’язок поколінь,
щоб суспільство ставало більш
консолідованим.
Досі не створено фінансовано%
го з держбюджету Інституту дослід%
ження геноциду українського наро%
ду, не споруджено меморіального
комплексу жертвам голодомору.
Держава не організувала широкої
просвітницької роботи: не створю%
ються тематичні документальні й
художні фільми, не видаються кни%
ги, які б мусили бути в кожній уні%
верситетській і шкільній бібліотеці.
Незважаючи на те, що весь ци%
вілізований світ уже готовий виз%
нати (а деякі країни вже визнали)
цей голодомор актом геноциду
української нації, у самій Україні
ще немає неупередженого обго%
ворення теми і досі псевдовчені
стверджують, що голод тридцятих

Одні нації та народності зазнали більших втрат, інші — менших. Рахунок людських втрат
ХХ століття вимірюється мільйонами життів. Кривава різня, яку вчинили туркимусульмани
над вірменамихристиянами в 1915 році, коштувала життя не одному мільйону вірмен.
Шість мільйонів євреїв загинуло під час Другої світової війни. Під час Культурної революції
шістдесятих років мільйони китайців було фізично знищено комуністичним диктатором Мао
Цзе Дуном. Два мільйони камбоджійців у сімдесятих роках минулого століття було закато
вано комуністичним режимом Пол Пота і Йєнг Сарі. Однак пальма першості серед злочинців
ХХ століття належить комуністичному вождю Радянського Союзу — Йосипу Сталіну. Кіль
кість його жертв налічує десятки мільйонів. Одні згинули в полум’ї Громадянської війни,
другі — в роки колективізації, треті — в період індустріалізації, четверті — під час боротьби з
“ворогами народу”, а п’яті — в пожарищі Другої світової війни. І тут ми впритул підходимо
до українського питання, яке завжди є каменем спотикання для сповідників комуністичної
ідеології. Цим ортодоксальним людиноненависникам годі визнати, що кожен третій убитий
— українець. А левова частка жертв припадає на три Голодомори (1921—1922 рр., 1932—
1933 рр. та 1948 р.), що були штучно створені більшовицькою владою і забрали з білого сві
ту понад п’ятнадцять мільйонів безневинних мирних українських гречкосіїв.

ЧИКАГО Й НАШІ ІНТЕРЕСИ
аспори Чикаго та околиць. Після
жалобної панахиди в храмі святого
Андрія, відправленої священиками
всіх українських конфесій, відбув%
ся мітинг, присвячений пам’яті
жертв Голодомору.
Першому слово було надане
американському конґресменові
Генрі Гайду, який понад двадцять
п’ять років засідає на Капітолій%
ському пагорбі. “Український Голо%
домор є однією з найбільших тра%
гедій людства, що забрав життя
мільйонів українців. Цей злочин на
сумлінні радянського комуністич%
ного режиму, який приніс багато
горя людству. Голодомор 1932—
1933 років не був результатом нев%
рожаю, він був штучно створений
комуністичною системою”, — за%
значив промовець.
У виступі Голови Фундації Укра%

їнського Голодомору Миколи Мі%
щенка наголос був зроблений на
діяльності очолюваної ним органі%
зації та аналізі її справ. Він закли%
кав до активнішої співпраці пред%
ставників усіх гілок української
еміграції, зокрема підкреслив, що
залучення молоді дозволить збе%
регти добрі традиції Фундації.
Генеральний консул України в
Чикаго Борис Базилевський ви%
словив безмежну вдячність україн%
ській діаспорі за збереження
пам’яті про страшну національну
трагедію минулого століття та
безстрашну самовіддану боротьбу
за Незалежність України.
Після виступу конґресмена
Генрі Гайда я попросив його відпо%
вісти на декілька запитань, які на%
певно зацікавлять читачів.
— Звідкіля Ви дізналися про

ПАМ’ЯТАЙМО, ЩОБ
НЕ ПОВТОРИЛОСЯ!
років виник унаслідок збігу об’єк%
тивних обставин (отож, винних у
ньому немає та бути не може).
У зв’язку з такою ситуацією
1992 року було створено Асоціацію
дослідників голодоморів в Україні
— всеукраїнську національно%
культурну просвітницьку громад%
ську організацію, що об’єднує нау%
ковців, письменників, журналістів і
простих громадян, які вивчають іс%
торію голодоморів в Україні і спри%
яють ушануванню їхніх жертв.
Одним зі структурних підрозді%
лів Асоціації є Луганська обласна
філія, яка розпочала свою діяль%
ність 2003 року. За попереднім
аналізом архівних матеріалів, за
вісім місяців 1932—1933 років
кількість населення на території
нашої області зменшилася на 20—
25 відсотків.
Серед завдань луганського
осередку — пошук місць масових
поховань померлих голодною
смертю і встановлення пам’ятних
знаків на цих могилах. Такі пам’ят%

ні знаки у вигляді хрестів уже вста%
новлено на Луганщині в райцен%
трах Сватове, Новоайдар, у селах
Бараниківка Біловодського району
і Можняківка Новопсковського ра%
йону. На превеликий жаль, вже ма%
ло хто пам’ятає, де знаходяться
колективні могили, в які щодня
скидали мертвих і напівмертвих
людей. Наш обов’язок як перед по%
мерлими, так і перед тими, хто
прийде нам на зміну, — ушанувати
предків так, як це роблять високо%
культурні нації.
Один із членів Асоціації —
Олексій Погорілий із села Проїж%
дже Старобільського району, що
на Луганщині. Він уже п’ятнадцять
років досліджує історію свого се%
ла, збирає спогади односельців
про жахливі тридцяті роки. За його
підрахунками, у Проїжджому під
час голодомору 1932—1933 років
померло 384 дітей і дорослих.
Чорна біда не обминула жодної ха%
ти, і скрупульозний краєзнавець
відновив імена майже всіх помер%

трагедію українського народу —
Голодомор 1932—1933 років?
— Усе почалося багато років
тому, коли я зацікався історією Ра%
дянського Союзу і Близького Схо%
ду. Мені потрапили до рук доку%
ментальні матеріали про колекти%
візацію та індустріалізацію СРСР,
які виходили на Заході. Я прочитав
надзвичайно багато документаль%
них фактів, до яких мав доступ, і
був спантеличений тим фактом,
що кількість жертв, за різноманіт%
ними джерелами, коливалася від
п’яти до тридцяти мільйонів осіб. Я
глибоко переконаний у тому, що
Голодомор в Україні належить до
найбрутальніших злочинів ХХ сто%
ліття, а кількість жертв перевищує
десять мільйонів осіб.
— У якому напрямку ведеть
ся робота в американському
лих (бувало, що люди, в котрих
“червоні бригади” вигребли всі
продукти,
вмирали
цілими
сім’ями), а також імена місцевих
організаторів державного терору;
зафіксував на папері розповіді
очевидців про те, як відбувалося
“розкуркулення” та колективізація
і як висилали на Соловки або на
“ярки”, що далі від села, “куркулів”
і “підкуркульників” (насправді —
чесних і працьовитих хліборобів),
про те, як виживали, кинуті на%
призволяще серед зими голодні
люди, а дехто з божевілля вдавав%
ся до людоїдства.
Зі слів оповідачів Олексій По%
горілий дізнався, де ховали опух%
лих від голоду людей. Це було на
цвинтарі, який тепер називають
старим, бо там уже нікого не хова%
ють. Те місце, недоглянуте упро%
довж довгих десятиліть, поросло
бур’янами і так би й було забутим,
якби не місцевий ентузіаст…
За ініціативою Олексія Ми%
хайловича на місці масового по%
ховання померлих від голоду ус%
тановлено пам’ятний знак. Він
символічний: кам’яні котки стоя%
ли раніше на кожному подвір’ї і
ще з трипільських часів викорис%
товувалися як знаряддя хлібо%
робської праці. На камені —

Конґресі з приводу інформуван
ня світової громадськості про
трагедію українського народу?
— Серед конґресменів є такі, які
часто відвідують Київ та інші міста
України і зустрічаються з історика%
ми та політиками держави, збираю%
чи інформацію про цю трагедію. Їх
ознайомлюють із архівними доку%
ментами, вони відвідують реґіони,
що зазнали найбільших людських
втрат. Ми намагаємося аналітично
опрацювати цю інформацію.
— Трагедія євреїв — Голо
кост, що мав місце під час Дру
гої світової, визнаний Геноци
дом єврейського народу. Що
необхідно зробити, щоб Голо
домор 1932—1933 років був
визнаний як Геноцид україн
ського нації?
— На жаль, інформація про
український Голодомор недостат%
ньо висвітлювалася на Заході у
зв’язку з відсутністю українського
лобі серед представників адмініс%
трацій впливових держав світу. По%
ряд із цим, час, що відділяє нас від
тих жахливих подій тридцятих ро%
ків минулого століття, притуплює
увагу сучасників, що живуть у вирі
сьогоднішніх проблем. Та цей зло%
чин не підлягає забуттю та про%
щенню. Зі свого боку я можу за%
певнити, що докладу всіх зусиль,
щоб і надалі відстоювати інтереси
українців в американському Кон%
ґресі, та зроблю все від мене за%
лежне, щоб цей злочин проти
української нації був визнаний як
Геноцид українського народу.
z

Володимир ПАВЕЛЧАК,
Чикаго

хрест і чавунна табличка з напи%
сом: “384 проїжджанам, які заги%
нули від голодомору 1932—1933
рр. Вічна вам пам’ять. Односель%
ці. 2004 р.”.
Символічно, що недавнє освя%
чення пам’ятного знака і хреста, а
також поминальну панахиду про%
вели священики одразу трьох кон%
фесій — Українських Православ%
них Церков Київського і Москов%
ського патріархатів, а також Укра%
їнської Греко%Католицької Церкви.
Свідок голодомору Надія Фе%
дорівна Слюсар (1919 р. н.) прига%
дала, як на її очах люди пухли і
вмирали на ходу, як вишукували
траву, ловили собак, кішок і щурів і
тими стравами годували зголодні%
лих дітей. Надія Федорівна поба%
жала всім присутнім, щоб така
трагедія ніколи не повторилася.
Подумалося: якщо в кожному
селі знайдеться такий Олексій По%
горілий та інші ентузіасти, то наша
молодь не відлучатиметься від
власної історії, зберігатиметься
спадкоємність поколінь, й українці
духовно відродяться.
z

Ірина МАГРИЦЬКА,
голова Луганської обласної
філії Асоціації дослідників
голодоморів в Україні
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Молода країна
становищі, що за те, що ми роз%
мовляємо українською мовою, нас
дискримінують. Тож подумайте,
будь ласка, що буде, якщо Януко%
вич прийде до влади, адже поди%
віться, що зараз коїться! Він уже
майже довів країну до інфляції, а
що ж буде потім?!
Кажуть, що коли Ющенко при%
йде до влади, то людей в Україні
поділять на 3 сорти. Не вірте цьо%
му. Це брудні наклепи його опо%
нента. Хіба ви чули таке від Ющен%
ка або від його оточення?
Ми звертаємося до вас, тому
що хочемо показати вам дійсність
та попросити вас дати шанс май%
бутньому нашої країни.
Ми пишемо цей лист анонімно
лише з тієї причини, що боїмось
Януковича та його оточення (він
дуже часто каже такі слова: “Як%

ПОЗИЦІЯ

Шановні наші батьки,
дідусі та бабусі!
Ми звертаємося до вас. Допо%
можіть нам створити вільну й неза%
лежну державу. Ми — майбутнє
України. Не дозволяйте нам става%
ти рабами у власній країні, працю%
вати на нашу владу й заробляти
гроші для неї, а не для вашої бла%
гополучної старості, забезпечено%
го майбутнього наших дітей.
Невже ви вважаєте, що люди%
на, яка сиділа за ґратами, мала
судимості (навіть якщо їх скасова%
но), може справедливо керувати
країною? Зрозумійте, що серце за
ґратами черствіє, а зв’язки зали%
шаються, незалежно від бажання
людини.
Ви вважаєте, що ця людина
знає, як дістається шматок хліба?
Але запитайте себе про те, які за%
соби він використовує для цього.
Як ви вважаєте, чому він прямо
не скаже про свої судимості, якщо
такий чесний? Кажуть, що це — по%
милка молодості. Але скажіть нам,
невже людина в 17 років не відпо%
відає за свої вчинки? Чи йому не
було чим зайнятись у цьому віці?
Адже більшість із нас у цей вік здо%
буває освіту або захищає честь
рідної країни.
Ми не хочемо топтатися на
місці, хочемо нових ліберальних
ідей і втілення їх у життя. Нам на%
бридло дивитись на інші країни і
знати, що там добре, а у нас — ні.
Ми прагнемо, щоб у нас було кра%
ще, ніж у когось.
Ющенко — це нові ідеї, це —
крок уперед! А Янукович — це не
тільки стояння на місці, але й дуже
великий крок назад. Ми вже згаяли
10 років, навіщо гаяти ще стільки
ж? Адже Ющенко, може, не через
5, але через 10 років виведе нас на
один рівень із провідними держа%
вами. Якщо він прийде до влади,
то нам (вашим дітям) буде збере%
жена освіта не за хабарі, а за ті

НЕ ЗРАДЬТЕ МАЙБУТНЄ!
знання, які ми маємо.
Якщо ми оберемо Ющенка
президентом, то всі, хто підробляв
документи і крав робочі місця у
справжніх спеціалістів, більше не
зможуть цього робити. І всі квалі%
фіковані спеціалісти зможуть пра%
цювати за фахом у власній країні
та будуть з гідністю оцінені.
Подивіться, яка гарна, велика,
міцна сім’я в Ющенка. Невже це не
чудово? Він гарний батько для
своєї сім’ї. І тому стане гідним пре%
зидентом для нашої країни.
Якщо росіяни вважають, що
при владі Януковича введуть дру%
гою мовою російську, то вони по%
миляються. Бо навіть сам спікер
Державної Думи сказав, що до ви%
борів про це говорять багато, після
них говоритимуть менше, а згодом
зовсім забудуть.
Ви тільки поміркуйте — тільки в
державах%колоніях, де історично
так склалося, що в країни дві дер%
жавні мови, розмовляють ними. Так
невже наша країна є чи була коло%
нією? Чому ми не можемо розмов%

ДЕЩО ПРО «Я»,
ПРОСТИТУЦІЮ
І ГАРМАТНЕ М’ЯСО
У той час, як студенти, які виступають на під%
тримку Ющенка, піддаються шаленому тиску й
переслідуванням із боку адміністрації луганських
внз та представників силових структур, їх одно%
курсники%опоненти, задіяні в агітації за Янукови%
ча, взагалі забувають дорогу до свого навчально%
го закладу. Так, заступник керівника Луганського
виборчого штабу Януковича Андрій Бодров, який
виконує функції здійснення провокацій та зриву
публічних заходів на підтримку Ющенка, переко%
наний, що відвідувати внз (а він зарахований сту%
дентом Центру перепідготовки управлінських
кадрів Східноукраїнського національного універ%
ситету) зайве, адже “Янукович вирішує все!”. За
рік навчання Бодров відвідував навчальний за%
клад аж протягом тижня, решту ж часу, очевидно,
був зайнятий брудними виборчими технологіями.
Він не з’явився навіть на сесію, і тепер деякі ви%
кладачі, хто не погодився поставити екзамен за
гроші, зазнають тиску і погроз через свою відмо%
ву поставити оцінку заочно і “заднім числом”.
Для порівняння: 7 студентів Луганського націо%
нального аграрного університету, які відкрито за%
явили про свою підтримку Віктора Ющенка, від%
раховані за “невиконання навчального плану”. До
речі, більшість із них — одні з кращих студентів
ЛНАУ. Студентів Східноукраїнського університету,
його Рубіжанської та Сєверодонецької філій,
Української інженерно%педагогічної академії ледь
не щодня відвідують працівники міліції та СБУ, ля%
каючи страшними наслідками їх проющенківської
діяльності. Перед поїздкою на Студентське віче,
що відбулося 16 жовтня в Києві, працівники сило%
вих структур узагалі розродилися геніальною
версією, яку насаджували потенційним учасни%
кам заходу та їхнім батькам: нібито дівчат везуть
до Києва, щоб продати до борделів, а хлопців —
для використання в якості гарматного м’яса й
здійснення терактів. Як з’ясувалося, у деяких ви%
падках за правоохоронців себе видавали праців%
ники місцевого штабу Януковича. За фактом пе%
реслідувань подано заяву до прокуратури.

z

Луганська обласна ініціатива
“Студентська хвиля”
й моніторинговий комітет
“Студент обирає вільно!”

ляти у своїй країні рідною мовою?
Моя подруга народилась у Ро%
сії. Але вона розуміє, що живе в
Україні, і тому розмовляє держав%
ною мовою цієї країни.
Ми з нею опинилися в такому

ОРГАНІЗАЦІЯ
“Пласт” — Національна скаутська організа%
ція України — активно пропагує та поширює
свої програми активного відпочинку молоді.
Цього року в літніх наметових таборах із нав%
чально%виховними програмами, розробленими
на основі 92%річного досвіду діяльності органі%
зації, взяло участь понад 10 тисяч осіб. Вони
проводилися по всій Україні (в 21 області й АР
Крим). Ці табори стають чимраз популярніши%
ми серед дітей та молоді. Проте вперше вони
охопили таку велику кількість молодих людей.
Можна стверджувати, що цього року “Пласт”
масово запровадив в Україні нову форму літ%

що я прийду до влади, то поле%
тять голови!”).
z

Олександра та Ольга,
м. Херсон
Фото Ганни ОБОРСЬКОЇ

навчальних заходів. Серед цьогорічних таборів
особливо заслуговують уваги всеукраїнські спеці%
алізовані табори: спортивний, морський, етногра%
фічний, військово%патріотичний, історико%культу%
рологічний, мистецький, мандрівний, кінний табо%
ри, табір із повітроплавання, табори з лідерською
тематикою тощо, — які мають на меті популяризу%
вати різні напрямки активного відпочинку. За під%
тримки Червоного Хреста Баварії “Пласт” мав
можливість оздоровити в Німеччині кілька груп ді%
тей%сиріт. Було організовано поїздки дітей на від%
починок до Польщі, Росії, Великої Британії, США.
Фахівці Інституту проблем виховання АПН
України, які відвідали табори “Пласту”, констату%
вали їх високу виховну й методичну якість і пер%

СВІТ
І ОСОБИСТІСТЬ
Всеукраїнське жіноче
товариство імені Олени Те7
ліги та Київський міжна7
родний фестиваль доку7
ментальних і науково7
популярних фільмів “КІНО7
ЛІТОПИС”
оголошують
Перший всеукраїнський
фото7відеоконкурс “СВІТ І
ОСОБИСТІСТЬ” у рамках
Міжнародного фестивалю
документального та науко7
во7популярного кіно “КІ7
НОЛІТОПИС—2005” з ме7
тою: виявити ставлення
молоді до сучасного життя
та популярних особистос7
тей у реґіонах; зрозуміти,
що хвилює сучасних під7
літків і молодь; дізнатися
про цінності, які сповідує
сучасна молодь; осягнути
погляд сучасної молоді на
проблеми життя та довкіл7
ля.
КОНКУРС ПРОВОДИТЬ7
СЯ З 15 ЛИСТОПАДА 2004 р.
ДО 31 СІЧНЯ 2005 р.
Щодо конкурсних умов, то
оргкомітет, який очолює Лариса
Єфименко, президент Київсько%
го міжнародного фестивалю до%
кументальних і науково%попу%
лярних фільмів “КІНОЛІТОПИС—
2005”, повідомляє, що учасники
віком від 15 до 35 років повинні
надіслати світлини розміром
13x18 см (не більше ніж 3 сюже%
ти) та відеофільми тривалістю до
30 хвилин у будь%якому форматі
(SVHS, VHS, DVD…) за адресою:

Всеукраїнське жіноче то7
вариство імені Олени Телі7
ги, вул. І. Мазепи, 6. м. Ки7
їв710, Україна, 01010. Кон7
тактний телефон: (044)
295769771.
Теми для учасників кон7
курсу: “МОЄ МІСТО” (або
“МОЄ СЕЛО”...), “МОЯ РО %
ДИНА” (або “МІЙ ДИТЯЧИЙ
ДІМ”...), “ГЕРОЙ НАШОГО
ЧАСУ”, “ДИВОВИЖНИЙ СВІТ
ЖІНКИ”, “Я НЕ БАЙДУЖИЙ”.
НАГОРОДИ

“Пласт” України поширює нову
форму літнього оздоровлення дітей —
навчальні наметові табори. Влітку
2004 року в них було оздоровлено по
над 10 тисяч дітей.
нього відпочинку дітей і молоді.
У 2004 році в рамках програм літнього оздо%
ровлення дітей та юнацтва “Знай і люби Украї%
ну”, “Вперед і вгору”, “Я можу!” “Пласт” органі%
зував і провів 91 наметовий табір, а також інші
проекти і заходи, в яких взяли участь понад 10
тис. дітей з України та української діаспори. На
оздоровлення дітей організацією залучено до
0,5 млн. позабюджетних коштів, підготовкою і
проведенням займалися кілька тисяч волонте%
рів. За словами голови крайової “пластової”
старшини Оксани Заліпської, вартість оздоров%
лення 10 тисяч дітей за державними розцінками
становить понад 3 млн. грн. Попри те, на всі
свої програми протягом року організація отри%
мала лише 180 тис. грн. бюджетних коштів від
Міністерства у справах сім’ї та молоді. Але, не%
зважаючи на брак фінансування, “Пласт” щоро%
ку збільшує кількість всеукраїнських і реґіональ%
них заходів для дітей та молоді.
Протягом літа волонтерами місцевих та об%
ласних осередків “Пласту” було проведено дитячі
мистецькі фестивалі “Дитячі мрії”, “Зоряний ві%
тер”, зліт “Королівство дітей”, багато виховних і

КОНКУРС

спективність пластових методик виховання. На
підсумковій прес%конференції в УНІАН керівники
“Пласту” зазначили, що в організації діти не ли%
ше відпочивають, а й загартовують волю та вихо%
вують у собі позитивні якості характеру. Також
вони підкреслили, що широке залучення гро%
мадськості до процесу виховання молоді через
дитячі й молодіжні організації має бути важли%
вою складовою державної молодіжної політики.
z

Сергій ЛЕТЕНКО

Переможці будуть нагород%
жені дипломами та призами.
Найкраще фото конкурсу отри%
має Ґран%прі (диплом та грошо%
ву премію). Найкращі відеосто%
рінки будуть рекомендовані до
участі в конкурсній програмі Ки%
ївського міжнародного фестива%
лю документальних і науково%
популярних фільмів “КІНОЛІТО%
ПИС—2005”, який відбудеться
на початку квітня 2005 року.
До конкурсного журі уві7
йшли: Ольга Кобець (голова жу%
рі), шеф%редактор журналу “Жі%
ночий світ”, голова Всеукраїн%
ського жіночого товариства імені
Олени Теліги; Сергій Марченко,
фотомайстер, кінорежисер, ви%
кладач Київського національно%
го університету театру, кіно і те%
лебачення імені І. Карпенка%Ка%
рого; Віктор Єфименко, фото%
майстер, кінооператор, лауреат
міжнародних кінофестивалів.

ч. 47 (267), 18– 24 листопада 2004 р. z “СЛОВО Просвіти”

