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ЕЛМАР БРОК:
«Нам потрібно 

отримати докази 
й аргументи про 

порушення Росією 
домовленостей,  

щоб ухвалити рішення 
про подальшу 

співпрацю з нею».

Військові пенсії 
зростуть удвічі

СОЦПОЛІТИКА. Із другої половини березня Пенсійний фонд 
розпочне виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям. 
Основні виплати розпочнуться з 1 квітня. Департамент інформації 
та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ повідомляє, що 
пенсії буде перераховано з 1 січня 2018 року. Тобто у квітні військо-
ві пенсіонери отримають перераховану пенсію за січень — квітень. 

Пенсії буде перераховано за довідками уповноважених струк-
тур, у яких особи проходили службу, — Міноборони, МВС та ін-
ших. Пенсіонерам не потрібно особисто звертатися до Пенсійно-
го фонду. Загалом пенсії буде переглянуто для колишніх праців-
ників 12 силових відомств. Підвищені пенсії мають отримати май-
же 498 тисяч осіб. У бюджеті Пенсійного фонду для цього передба-
чено 7,8 мільярда гривень.  Пенсії підвищуватимуть поетапно. З 1 
січня 2018 року — в середньому на 1500 гривень, з 1 січня 2019-го 
— на 750, а з 1 січня 2020-го — ще на 750 гривень. Тож за два ро-
ки військові пенсії зростуть приблизно вдвічі. На сьогодні середня 
пенсія військових становить 2898,41 гривні.

17,6 тис. тонн
картоплі експортовано торік з України, 

що в 3,5 раза більше, ніж позаторік. 
Найбільшими покупцями були Білорусь, 

Молдова, Азербайджан

Нас єднає 
Шевченкове слово

Депутат Європарламенту про намагання Росії 
нашкодити  репутації України як надійного транзитера 
газу до Європи
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Яким буде Меморіал Героям Небесної Сотні
ЗА І ПРОТИ. Конкурс закінчився, обговорення триває 

Олег ЛИСТОПАД, 
«Урядовий кур’єр» 

Ніхто не гарантує,  що пред-
ставлений позавчора фахів-

цям і громадськості проект-пере-
можець міжнародного відкритого 
архітектурного конкурсу «Мемо-
ріал Героїв Небесної Сотні», ство-
рений українською командою зі 

Львова, буде втілено в життя. Усі 
три проекти, які посіли перші міс-
ця, детально розглянули на пу-
блічному обговоренні у столично-
му  Будинку архітектора. Міністр 
культури Євген Нищук передов-
сім відзначив відкритість та де-
мократичність конкурсу (про його 
умови читайте в «УК» від 28 жов-
тня 2017 року): «Це прецедент та-

кого конкурсу. Журі  обирало не 
імена й країни, а проекти». Міністр 
пообіцяв, що вже встановлені не-
байдужими людьми меморіальні 
елементи, зокрема капличку біля 
верхнього виходу зі станції метро 
«Хрещатик» і хрест,  збережуть. 
Частиною меморіалу має стати і 
музей Революції гідності, проект 
якого розробляють. 

За словами Євгена Нищука, 
перемога проекту в конкурсі ще 
не означає його автоматичну ре-
алізацію. Має відбутися колокві-
ум, в умовах конкурсу передба-
чено другий тур. У ньому  брати-
муть участь фіналісти першого.

На думку більшої частини 
учасників публічного обговорен-
ня, жоден із проектів-фіналістів 

не вартий реалізації. Тому треба 
оголосити новий,  не міжнарод-
ний, а всеукраїнський конкурс. 
Як сказав народний архітектор 
України Микола Жаріков, ко-
ментуючи на прохання «УК» під-
сумки конкурсу, «краще 10 років 
почекати, ніж спотворити і про-
стір, й ідею поспішними рішен-
нями».

До 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка глави та представники іноземних посольств в Україні написали 
рядки з твору Великого Кобзаря українською мовою на «Шевченківській писанці», яку  презентують на столичній 
Софійській площі  під час  фестивалю писанок

До 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка глави та представники іноземних посольств в Україні написали 
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В дні перемог і в дні поразок,
Щасливі дні і в дні сумні
Іду з дитинства до Тараса,
Несу думки свої земні.
Іду крізь свята і крізь будні,
Крізь глум юрби і суєту.
Ні, не в минуле, а в майбутнє

До Тебе я, Тарасе, йду.
Крізь вітер злий карбую кроки
І чую серцем кожну мить
«Реве та стогне Дніпр широкий»,
Щоб розбудити всіх, хто спить.

(Ю. Рибчинський)
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ШЕВЧЕНКІАНА

Пам’ятник освятили «при великому  
здвизі народу»
ШАНА ТА ЛЮБОВ. Тернопілля здавна увічнювало пам’ять Великого Кобзаря у бронзі, камені, граніті 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

«Височить у Тернополі Пушкін. 
За театром Шевченко си-

дить», — це рядки з вірша світлої 
пам’яті поета Ярослава Павуля-
ка. У них не просто словесне проти-
ставлення, а гірка правда життя. Бо 
справді на початку 1960-х  у центрі 
західноукраїнського міста на ви-
дному місці вивершили пам’ятник 
російському класикові. 1982-го 
вночі без належного відкриття як-
найдалі від очей тернопільців — у 
скверику ліворуч від драмтеатру у 
вічній зажурі постав Великий Коб-
зар.  

Тарас  завжди лякав наших по-
неволювачів незалежно від їхньо-
го суспільно-політичного ладу, ді-
янь, уподобань. Тернопілля за-
вжди шанувало Шевченка, в кож-
ній хаті знаходилося почесне міс-
це для його портрета, в деяких на-
селених пунктах з’являлися йому 
пам’ятники. Перший такий на Га-
личині звели саме на Тернопіль-
щині в лютому 1911 року в селі 
Бурдяківці.   

Нещодавно  я побував у селі На-
стасів Тернопільського району. І 
вклонився тут пам’ятникові Та-
расу Шевченку. Був здивований 
історією його появи на сільсько-
му пагорбі. З’ясувалося, що скуль-
птурна композиція пов’язана са-
ме з ім’ям уродженця Настасова 
члена Національної спілки пись-
менників України та Спілки укра-
їнських письменників Словаччи-
ни Ярослава Павуляка.  Він тоді 
навчався у Львівському училищі 
прикладного мистецтва ім. І. Тру-

ша. Творчою роботою 21-річного 
хлопця стало погруддя Великого 
Кобзаря, яке вирішив встановити 
в рідному селі. Знав, що зі Львова 
до Тернопільського краєзнавчого 
музею мають доправити барельєф 
видатного фольклориста і громад-
ського діяча академіка Володими-
ра Гнатюка. І ось через певний час 
у кузові вантажівки в соломі до 
Тернополя привезли і барельєфне 
зображення В. Гнатюка, і погруддя 
Т. Шевченка.

Ярослав Павуляк заховав 
скульптуру на власному обійсті. 
Якогось вечора навідався до од-
носельця Івана Галашина й за-
пропонував самовільно встанови-
ти пам’ятник Тарасові Шевченку. 
Позаду постаменту з погруддям 
Великого Кобзаря вирі-
шили вимурувати сті-
ну, на якій праворуч 
викарбувати образ ма-
тері й дитини 
та Шевчен-
кові рядки: «І 
на оновленій 
землі врага 
не буде, су-
постата, а 
буде син, і 
буде мати, і 
будуть люде 
на землі». 

Кілька но-
чей  юнакам 
знадобило-
ся, щоб вті-
лити заду-
мане в жит-
тя. Прикмет-
но, що чимало настасівців при-
йшли їм на допомогу, щоб упо-

рядкувати пагорб, на 
якому зводили скуль-
птурну композицію. 
Коли пам’ятник по-
став, молодь заспівала 
«Реве та стогне Дніпр 
широкий». Був поча-
ток травня 1969 року. 
Представники  право-
охоронних органів при-
їхали сюди вже після  
відкриття пам’ятника. 
Ініціаторів  акції, 
звісно, викли-
кали на «роз-
мови». На щас-
тя, обійшло-
ся без особли-
вих репресій. 
Хоч із життєпи-

су Яросла-
ва Павуля-

ка знаємо, що на вимогу ор-
ганів держбезпеки його від-
раховували спочатку з 
Чернівецького універси-
тету, а потім — Кам’янець-

Подільського педінституту.
Тоді, у травні 1969-го, 

до спорудженого щойно 
пам’ятника в Настасові 
пригнали  бульдозер. Ка-
жуть, люди ледь не переки-

нули цю машину.  Але з ча-
сом стіну все-таки 

розібрали, про-
те погруддя Та-
раса Шевченка 

не наважилися 
зняти. У трав-

ні 2016 року завдяки меценатам 
пам’ятник Великому Кобзареві в 
Настасові відновили та урочисто 
відкрили. 

А ось у Лозівці в Підволочись-
кому районі пам’ятник Тарасові 
Шевченку поставав аж тричі. 1913 
року місцеві осередки товариств 
«Просвіта» і «Січ» на центрально-
му майдані села урочисто його від-
крили й освятили, як зазначено в 
архівних спогадах одного з учас-
ників події, «при великому здвизі 
народу з усього повіту». Через рік 
вибухнула Перша світова війна, й 

у Лозівку прийшли цар-
ські війська, які зруй-
нували пам’ятник По-

етові. 
Відновили скульпту-

ру 1926 року на старому 
місці серед двох ялин. Та 
недовго судилося стояти 
тут погруддю. У верес-
ні 1930-го польська вла-
да розпочала пацифіка-
цію — репресивну ак-
цію проти українців Га-
личини і Волині. Під час 
такого умиротворення й 
було вщент знищено в 
Лозівці пам’ятник Коб-
зарю. А ось утретє вста-
новити його селяни змо-
гли аж у липні 1960 ро-
ку. На урочистостях по-
бував Дмитро Павлич-
ко. Він навіть відгук-
нувся на захід віршем. 
«В селі Лозівці це було, 
розвіяв вітер, як солому, 

всіх ворогів. Стоїть село і 
пам’ятник Шевченку в 
ньому».
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Поезія на цеглі
Ольга ОСИПЕНКО  

для «Урядового кур’єра»

СВІТОЧІ. Семен Гулак-Артемовський, Тарас Шевченко 
— два світочі нашої культури, майже ровесники, близькі 
земляки, адже між їхніми малими батьківщинами — Горо-
дищем і Керелівкою — 40 верст. Їх єднала щира дружба, 
а ще синівська любов до рідної України, самовіддане слу-
жіння своєму поневоленому Москвою народові. Тож зако-
номірно, що серед експонатів городищенського музею спі-
вака і композитора є й пов’язані з іменем геніального по-
ета. 

І чи не найпершої уваги заслуговує звичайна... цеглина. 
Насправді вона унікальна,  бо з видряпаними Шевченкови-
ми рядками: «Чи буде суд! Чи буде кара! Царям, царятам 
на землі?» з поезії  «О люди! люди небораки!»

Наприкінці 1960-х цеглину знайшов і передав до музею 
школяр із села Орловець Городищенського району Петро 
Калюжко. Було зрозуміло, що напис зроблено на заготов-
ці-сирівці, а вже потім випалено. Отже, може йтися про 
давню орловецьку цегельню. Адже слова написано за ро-
сійським правописом з літерою ъ, характерною у текстах 
до 1917 року.

Звісно, більше розповісти про свою знахідку міг би сам 
Петро Калюжко. Проте в Орловці з ним зустрітися не вда-
лося. З’ясувалося, що він тривалий час працював у міс-
цевому колгоспі, потім лісником, згодом виїхав на Кіро-
воградщину, продавши обійстя. Про це розповів житель 
Черкас уродженець села і в минулому його сусід і това-
риш Іван Сторчовий, допомігши відновити історію цеглини.

З’ясувалося, що домівка Петра Калюжка була під горою 
Бучихою (горами тут називають круті горби). Хлопцем і 
він, і багато орловчан часто ходили на ті пагорби, всіяні 
цеглою. Саме тут Петро знайшов безцінну реліквію. Отже, 
тут розташовувалася цегельня?

— Так, — підтверджує Іван Трохимович. — Ще малим 
мені розповідали про неї. Казали, що була вона ще з Шев-
ченкових часів. 

Цегельний завод був чималеньким. Як твердить І. Стор-
човий, дав цеглу для спорудження чи не першої на Право-
бережжі цукроварні (1834 рік),  будівництва розкішного па-
лацу місцевих поміщиків польських графів Потоцьких. Тож 
напис на цеглині слід датувати другою половиною ХІХ сто-
річчя. Він свідчення величезної популярності слова Кобза-
ря, яке  гартувало вільнолюбний дух козацької нації.

Незнайдений автограф 
Тараса Шевченка
ЦІЛКОМ ТАЄМНО. Чому літературознавці зарахували  посвяту 
Поета до сумнівних творів

Олександр БОРОНЬ,  
завідувач відділу 

шевченкознавства 
Інституту літератури  

НАН України, 
для «Урядового кур’єра»

У поетичній спадщині Та-
раса Шевченка є ві-

домий вірш «На незабудь 
Штернбергові», створе-
ний, схоже, експромтом не 
пізніше 20 липня 1840 ро-
ку з нагоди від’їзду Василя 
Штернберга на навчання до 
Італії. Уважний читач по-
мітить, що в останньому на 
сьогодні Повному зібранні 
творів Шевченка у 12 томах 
цю поезію вміщено у розді-
лі «Dubia», тобто серед сум-
нівних творів. Ось її текст:

Поїдеш далеко,
Побачиш багато;
Задивишся, 

зажуришся, —
Згадай мене, брате!
Тарас Шевченко
Чому ж літературознавці 

сумніваються в Шевченко-
вому авторстві? Річ у тому, 
що автограф вірша нині не 
відомий. Підходячи до пу-
блікації науково, як і має бу-
ти в академічному виданні, 

упорядники мусили ухва-
лити саме таке рішення, хоч 
і були майже певні, що наве-
дені рядки належать Шев-
ченкові. 

Василь Штернберг — 
Шевченків приятель, у 1840 
році вони разом мешкали на 
квартирі в Петербурзі. Для 
першого «Кобзаря» він ви-
конав фронтиспіс — офорт 
«Кобзар із хлопчиком-по-
водирем». На подаровано-
му товаришеві примірнику 
збірки Шевченко і записав 
чотиривірш. Нині задоку-
ментовано зберігання в дер-
жавних книгозбірнях і му-
зеях, зокрема закордонних, 
дев’яти примірників першої 
поетичної збірки Шевченка, 
з них двох — в Інституті лі-
тератури ім. Т. Г. Шевченка.

27-річний Штернберг по-
мер від сухот у Римі 1845 ро-
ку. «Кобзар» із віршем-при-
святою 1880 року придбав 
на товкучці книгар Михайло 
Левченко, від якого збірка 
потрапила до науковця і бі-
бліографа Степана Понома-
рьова. Саме Пономарьов ввів 
у науковий обіг не відомі до-
ти Шевченкові рядки, опу-
блікувавши їх у маленькій 

нотатці в лютневому числі 
журналу «Киевская стари-
на» 1902 року. Доля унікаль-
ної книгозбірні Пономарьо-
ва виявилася драматичною: 
подаровану Конотопсько-
му земству, її поділили між 
чоловічою і жіночою гімна-
зіями, в’язницею, згодом по-
части розікрали, продали на 
макулатуру.

Примірник «Кобзаря» вва-
жався втраченим, хоч по-
над 600 книжок із бібліоте-
ки Пономарьова з відповід-
ними штампами наприкінці 
виявилися у Конотопському 
краєзнавчому музеї, кілька 
— у Національній бібліотеці 
України ім. В. І. Вернадсько-
го, Національній історичній 
бібліотеці.

У «Шевченківській ен-
циклопедії» процитований 
дарчий напис уже тракту-
ється як однозначно належ-
ний поетові. Підставою ста-
ло друковане свідчення ба-
гаторічної працівниці На-
ціонального музею Тараса 
Шевченка Людмили Зінчук, 
яка бачила цей примірник 
«Кобзаря» (див. її статтю у 
травневому номері журна-
лу «Слово і Час» за 2010 рік). 

Двоє невідомих молодиків 
у лютому 2005 року прине-
сли до музею «Кобзар» 1840 
року, вимагаючи термінової 
консультації. Книжка не ма-
ла жодних штампів бібліо-
тек чи музеїв, отже викра-
деною не була. На авантиту-
лі Людмила Зінчук побачи-
ла запис вірша «На незабудь 
Штернбергові», акуратно 
виведений знайомим почер-
ком Шевченка. Відвідувачі 
не дозволили їй взяти рари-
тетне видання до рук — один 
із них сам гортав сторінки. Не 
дали змоги і сфотографувати 
напис, посилаючись на неві-
домого власника, що, мовляв, 
потім зв’яжеться з музеєм. 
Ніхто не об’явився й досі. 

У «Шевченківській енци-
клопедії» сухо зазначено: 
«Про нинішнє місцеперебу-
вання цієї книжки із Шев-
ченковим автографом відо-
мостей немає». Проте шев-
ченкознавці не втрачають 
надії, що колекціонер колись 
обізветься і надасть для на-
укового використання бо-
дай фотокопію автографа, 
без чого неможливо говори-
ти про остаточну атрибуцію 
вірша.

Пам’ятник Тарасові 
Шевченку в с. Настасів 
Тернопільського району
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75 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА ГІЛЯ

Камчатське золото 
українця-хореографа

ГОРДІСТЬ. Ще на початку минулого століт-
тя на Далекому Сході в Російській імперії ви-
ник Зелений Клин, населений українцями. За 
сталінських і брежнєвських часів кількість на-
ших земляків на краю світу зросла багато-
кратно. Не буде перебільшенням сказати, що 
без розуму і рук українців золото Колими, ба-
гатства Камчатки і нафтогазові поклади Сибі-
ру донині залишались би неосвоєними.

На відміну від вахтовиків і старателів, які 
їхали в далекі краї по добрий заробіток, уро-
дженця Харківщини Олександра Гіля у центр 
Коряцького автономного округу селище Па-
лана привела любов до танцю. Побачений 
1965 року в Москві на огляді народної само-

діяльності виступ аматорів із Камчатки так 
зачарував хлопця, що він полетів на край сві-
ту.

Завдяки Олександрові Гілю самодіяльний 
колектив у 1974 році здобув статус професій-
ного ансамблю коряцького танцю «Менго». Та 
найбільшою заслугою нашого земляка є те, 
що він зумів зберегти народні традиції малих 
народів Півночі, наново навчивши їх мисте-
цтва національної хореографії, краса якої під-
корила світ. На відміну від росіян, які віками 
гнобили і визискували «інородців», українець 
Олександр Гіль став великим Учителем, на 
пам’ять про якого до репертуару «Менго» до-
нині входять українські народні пісні.

130 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНТОНА МАКАРЕНКА

Антипедагогічні методи 
видатного вихователя

ПОГЛЯД. «Жоден педаго-
гічний засіб не може бути ого-
лошений постійним, корис-
ним і дієвим завжди однаково 
й ефективно», — у цих словах 
видатного педагога найкра-
ща відповідь адептам і кри-
тикам його вчення, яке не по-
требує ні возведення в догму, 
ні оголошення застарілим.

Можна по-різному ставити-
ся до трьох китів, на яких ґрун-
тується розроблена автором 
«Педагогічної поеми» систе-
ма виховання, бо обов’язкове 
залучення до праці, найшир-
ше самоврядування і колек-
тивна відповідальність нале-
жать до категорій, що лег-
ко перетворюються із блага 
на зло. Однак свята правда, 
що в сучасній нам школі го-
ловна мета — напхати голо-
ви учнів величезним обсягом 
здебільшого нікому не потріб-
них знань, а Макаренко вва-
жав, що виховання має пре-
валювати над навчанням.

Промовистий факт, що «Пе-
дагогічну поему», вивчення 
якої входило до обов’язкової 
програми підготовки вчите-
лів, видавали за часів СРСР у 
скороченому щонайменше на 
третину обсязі, а її автора не-
щадно цькували за антипеда-
гогічні методи. Нині їх теж мо-
жуть розціню-
вати як
«знущан-
ня і при-
нижен-
ня». На-
при-
клад, 
вихо-
ванця, 
який за-
ради еко-
номії 

часу зайшов до приміщен-
ня через вікно, Макарен-
ко зобов’язав певний час ко-
ристуватися лише цим шля-
хом. Ще категоричніший па-
саж учителя з його приватно-
го листа: «У разі потреби мор-
ди битиму, як раніше. З єди-
ною різницею, що кожній по-
битій сявці даватиму по 25 ко-
пійок на дорогу в Харків для 
скарг».

Антипедагогічні методи Ма-
каренка засудила вдова Ле-
ніна Надія Крупська у висту-
пі на одному зі з’їздів комсо-
молу в Москві. Однак нині це 
пам’ятають хіба що фахів-
ці-історики, а відстороненого 
від виховання дітей і звинува-
ченого у перетворенні колонії 
імені Горького на «непартійну 
педагогічну провінцію» Мака-
ренка знає весь світ.

Секрет у тому, що видатний 
наставник ніколи не був дес-
потом і постійно наголошу-
вав, що вчитель зобов’язаний 
керуватися двома найваж-
ливішими принципами: пова-
ги до учня і вимогливості. Од-
нак вихованець так само має 
поважати свого вихователя й 
учнівський колектив, а не ці-
леспрямовано доводити пе-
дагога до нервового зриву і 
заважати навчальному про-
цесу всього класу. Саме про 

це часто забувають, коли 
гнівно розповідають про 
«антипедагогічний» вчи-
нок того чи того вчителя, 

який неправильно відреагу-
вав на вже хронічне хуліган-
ство жартівника, впевненого 
у своїй безкарності.

На відміну від сучасної нам 
школи, Макаренко опікував-
ся не просто сиротами, а без-
притульними і малолітніми 
злочинцями, виховуючи з них 
достойних людей. У нас ли-
ше розводять руками, нама-
гаючись пояснити, чому ді-
ти із нібито цілком благопо-
лучних родин жорстоко по-
били однокласницю, погра-
бували магазин чи вже не 
уявляють життя без наркоти-
ків. Мимоволі спадає на дум-
ку, що, натхненно каструючи 
педагогічну спадщину Мака-
ренка, сучасні метри педаго-
гіки уподібнюють себе до На-
дії Крупської, яка ніколи не 
мала власних дітей, але на-
тхненно вчила інших, як їх ви-
ховувати.

У Макаренка антипедаго-
гічні засоби були винятко-
вим засобом і поєднувалися 
із широким учнівським само-
врядуванням, яке привчало 
вихованців до самостійності 
й відповідальності за вчинки. 
На відміну від інших великих 
учителів і педагогів, наш зем-
ляк — насамперед видатний 
вихователь, який успадкував 
методи сімейної педагогіки 
українців із її любов’ю до ді-
тей, раннім залученням до по-
сильної праці та справді бать-
ківської вимогливості.

Ілюстрації надав автор

155 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО

Ноосфера 
вченого-енциклопедиста

ПОСТАТЬ. Ім’я засновни-
ка і першого керівника Ака-
демії наук України та вчено-
го зі світовим іменем Володи-
мира Вернадського начебто 
не потребує особливого пред-
ставлення. Він творець вчен-
ня про біосферу — взаємо-
дію всіх організмів на планеті, 
та но осферу — взаємодію ро-
зумів та їх вплив на довкілля, 
що значно випередило свою 
епоху. Не менш вагомий йо-
го внесок у суто прикладні на-
уки, починаючи від мінерало-
гії та біогеохімії й закінчуючи 
заснуванням першого в СРСР 
Радієвого інституту, створен-
ням комісії з вивчення важкої 
води та розробленням радіо-
логічного методу датування 
віку мінералів.

Однак досі Володимира 
Вернадського — українця за 
походженням і переконання-
ми — називають «російським 
вченим». Причому не лише в 
Росії, яка здавна спеціалізу-
ється на прихватизації куль-
турних надбань сусідніх наро-
дів, а й багато хто в Україні. 
Насправді ще 15-річним гім-
назистом Вернадський запи-
сав до свого щоденника: «У 
Росії зовсім заборонено дру-
кувати книжки моєю рідною 
мовою».

Навіть батька видатного 
науковця зазвичай згадують 
як «викладача російської сло-
весності в гімназіях». Нато-
мість Микола Чернишевський 
відгукувався про свого сучас-
ника Івана Вернадського як 
про «знаного від Балтики до 
Чукотського Ока» економіста 
та розробника теорії потреб 
(споживчого ринку).

За спогадами Володимира 
Вернадського, саме «батько 
розповідав мені історію Укра-
їни зовсім не так, як її викла-
дали в гімназії. Він часто зга-
дував, що Петербург побудо-
ваний на кістках українців. Я 
докладно розпитував батька 
про Шевченка, Куліша, Мак-
симовича, яких він знав осо-
бисто, та про Кирило-Мефоді-
ївське товариство».

Не дивно, що вже знаним 
ученим Володимир Вернад-
ський запропонував проект 
створення Української акаде-
мії наук, у якому акцент ро-
били аж ніяк не на суто при-
кладні науки, чого можна бу-

ло очікувати від видатного мі-
нералога та ще у суворий час 
розв’язаної більшовиками ві-
йни проти України. «Насам-
перед має бути створено до-
бре обставлений відділ укра-
їнської мови, літератури та іс-
торії», — вважав науковець.

Нічого дивного в цьому не-
має, адже творець учення про 
ноосферу чудово усвідомлю-
вав нерозривний зв’я зок ду-
ховного і матеріального та 
важливість ідей, які, лише 
оволодівши думками мільйо-
нів людей, стають реальною 
перетворюючою силою. Саме 
тому Вернадський ще у 1918 
році із щирим болем і гірко-
тою написав: «З Україною 
важке і навряд чи реальне за-
вдання: створити державу, не 
опираючись ні на кого». Ішло-
ся не про допомогу і підтрим-
ку інших держав, а насампе-
ред про ставлення до влади 
власного народу.

Нині на ці самі граблі вко-
тре наступають нові очільни-
ки держави. Вони із жахаю-
чою постійністю роз орюють 
нечисленний середній клас, 
змушують найактивнішу час-
тину працездатного населен-
ня виїздити за кордон у пошу-
ках достойної зарплати і на-
віть зуміли люмпенізувати се-
ло, що традиційно було хра-
нителем національних тради-
цій.

Ще один нині особливо ак-
туальний урок Вернадського 
стосується ролі друкованого 
слова у становленні демокра-
тії. У час, коли українському 
суспільству нав’язують роз-
державлення преси із кому-
нальною включно, яка апріорі 
не є державною, гріх не нага-
дати слова вченого-енцикло-
педиста: «У створенні та роз-
витку хорошої місцевої пре-
си міститься одна з основних 
умов існування місцевого са-
моврядування».

Натомість в Україні вже 
традиційно борються із на-
слідками, а не із причинами. 
Замість того щоб покінчити із 
корупцією у силових структу-
рах, банально перейменову-
ють міліцію в поліцію. Замість 
того щоб боротись із наркоба-
ронами і тими, хто їх кришує, 
забороняють вирощувати 
мак. Замість того щоб пере-
творити комунальні ЗМІ у ре-

альні рупори представлених у 
місцевих радах депутатських 
груп і партій з опозиційними 
включно, приватизують газе-
ти, перетворюючи їх на агіт-
ки тих, хто більше заплатить.

У написаній ще у 1915 ро-
ці статті «Українське питан-
ня і російська громадськість» 
Вернадський застерігав: «Не-
безпека для Росії не в укра-
їнському русі як такому, а в 
трактуванні його як шкідли-
вого». На жаль, сильну і за-
можну Україну не лише росія-
ни традиційно сприймають як 
страшну загрозу, а не гаран-
тію миру і благополуччя для 
сусідніх держав. Хоч не ми, а 
саме вони розв’язували агре-
сивні війни і намагались коло-
нізувати українські землі, про 
що не втомлювався нагаду-
вати загребущим шовіністам 
великий українець і видатний 
учений-гуманіст Володимир 
Вернадський.

Авторська рубрика лауреата премії ім. Івана Франка Віктора ШПАКА («Урядовий кур’єр»)

100 РОКІВ ВТЕЧІ БІЛЬШОВИКІВ ДО МОСКВИ

Таємний переїзд Раднаркому
АМОРАЛЬНІСТЬ. За 

радянських часів офіцій-
ною причиною перене-
сення столиці із Петро-
града до Москви назива-
ли ймовірність німецько-
го наступу. Насправді го-
ловною небезпекою, че-
рез яку більшовицький 
Раднарком втік до Мо-
скви, стала загроза на-
родного бунту. Голодних 
петроградських робітни-
ків та озлоблених матро-
сів-анархістів «робітничо-
селянська» боялася біль-
ше, ніж «класово чужих» 
купців і чиновників патрі-
архальної Москви.

Про втечу Леніна до буржуйської Москви, де більшовикам 
було безпечніше, ніж у революційному Петрограді, 
повідомили лише після прибуття Раднаркому до Кремля

«Демократія корисна, 
коли нею забезпечене 
панування нації» — 
ці слова, що стали 
реальністю у країнах 
Балтії, належать 
не затятому націоналістові, 
а Вернадському

«Покарання — це не лише право, а й обов’язок, коли кара необхідна», — цей наказ 
Макаренка нині не зайвий ні у школі, ні в суспільстві загалом
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +1    +6 Черкаська +2  -3 +1    +6
Житомирська +2  -3 +1    +6 Кіровоградська +2  -3 +1    +6
Чернігівська 0  -5 -2    +3 Полтавська +2  -3 0    +5
Сумська 0  -5 -2    +3 Дніпропетровська +2  -3 +1    +6
Закарпатська +2  -3 +6  +11 Одеська +2  -3 +6  +11
Рівненська +2  -3 +4    +9 Миколаївська +2  -3 +6  +11
Львівська +2  -3 +6  +11 Херсонська +2  -3 +5  +10
Івано-Франківська +2  -3 +6  +11 Запорізька +2  -3 +3    +8
Волинська +2  -3 +5  +10 Харківська 0  -5 -2    +3
Хмельницька +2  -3 +4    +9 Донецька +2  -3 0    +5
Чернівецька +2  -3 +6  +11 Луганська +2  -3 +2    -3
Тернопільська +2  -3 +6  +11 Крим 0  +5 +6  +11
Вінницька +2  -3 +5  +10 Київ -1  +1 +3    +5
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Апеляційний суд Київської області повідомляє, що розгляд апеля-
ційної скарги Карпець Лілії Іванівни на заочне рішення Києво-Свято-
шинського районного суду Київської області від 21 листопада 2017 
року в справі за позовом Карпець Лілії Іванівни до Рейх Агнес Іло-
ни про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною 
давністю відбудеться 12 березня 2018 року о 10 год. 45 хв. за адре-
сою: вул. Володимирська, буд. 15, м. Київ, 01601.

Суддя М.В. Мережко

Нас єднає Шевченкове слово
ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ. В інтернеті й на вулицях цими днями 
лунають вірші Кобзаря 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

«І день іде, і ніч іде. І го-
лову схопивши в ру-

ки, Дивуєшся, чому не 
йде апостол правди і нау-
ки!» — читає Рівненський 
міський голова Володимир 
Хомко. Натискання кла-
віші — і вже бачите йо-
го в інтернеті. Тут і очіль-
ник виконавчої влади об-
ласті Олексій Мулярен-
ко з вічним «Заповітом», 
і голова асоціації платни-

ків податків Рівненщини 
Мар’ян Года, депутати, ві-
домі жителі краю. Усі вони 
цитують Кобзареве слово, 
надактуальне і через два 
століття: 9 березня випо-
внюється 204 із дня наро-
дження поета.

Тож цього дня перед 
пам’ятником Тарасові 
Шевченку на центрально-
му майдані Рівного почу-
ємо живе виконання його 
поезії. Кожен охочий при-
йде і прочитає найзапові-
тніші рядки.

— Цікаво, що весна у нас 
починається із Шевчен-
ка вже дев’ятий рік, — ка-
же авторка ідеї заступник 
Рівненського міського го-
лови Галина Кульчинська. 
— Пам’ятаєте плакати з 
молодим поетом та його 
найвідомішими рядками, 
які з’явилися в місті в 2010 
році? Це міський культур-
но-просвітницький про-
ект, який мав на меті ви-
вести Шевченківські свя-
та за традиційні межі, до-
лучити до живого спілку-

вання з поетом якнайбіль-
ше людей, насамперед мо-
лоді. Наскільки це вдало-
ся, судити вам.

Схоже, автори задуму 
отримали навіть більше, 
ніж сподівалися: сьогодні 
кожен рівнянин вважає за 
честь публічно декламува-
ти Шевченка. А «Кобзар» 
для нас найсокровенніша 
книга: за Тарасом звіряє-
мо успіхи, з ним радимо-
ся в невдачах. Із ним моли-
мося за мирне завтра для 
України. 

У музеї Тараса Шевченка читали вірші уславленого поета

Найжіночніші громади — на Сумщині
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ОСЬ ТАК! Цікава статис-
тика з’ясувалася напередод-
ні 8 Березня на Сумщині: із 
28 місцевих об’єднаних те-
риторіальних громад на чо-
лі семи — представниці пре-
красної статі. Знаково, що 
саме першу в області гро-

маду — Березівську Глухів-
ського району — очолила на-
прикінці 2015 року Надія Ар-
теменко, досвідчений орга-
нізатор, умілий керівник, яка 
докладає багато зусиль для 
розвитку місцевої терито-
рії та поліпшення умов про-
живання селян. Згодом за 
її прикладом головами ОТГ 
стали жінки в Миропільській, 

Бочечківській, Верхньосиро-
ватській, Дубов’язівській, 
Комишанській та Новосло-
бідській ОТГ.

До речі, саме на Сумщи-
ні відсотковий показник жі-
ночності ОТГ найвищий — 
25, а в середньому в Украї-
ні 15,4. Як зазначав під час 
недавньої дискусії Gender 
Talks віце-прем’єр-міністр — 

міністр регіонального роз-
витку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко, 
збільшення представництва 
жінок у керівництві громад 
і загалом політиці підвищує 
рівень довіри до влади. У 
2015 році, коли виникли пер-
ші 159 ОТГ, їх очолили 19% 
жінок, однак рік у рік тенден-
ція змінюється. 

У Миколаєві розповіли 
про вчених-винахідниць

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

СВЯТО. У Миколаївській обласній універсальній науковій бі-
бліотеці ім. О. Гмирьова відбулося шоу «Жінки в науці», при-
урочене до Дня жінок і дівчат у науці. Організатори розповіли 
про відомих жінок-винахідниць від давніх часів до наших днів. 
Завідувач кафедри журналістики ЧНУ ім. Петра Могили Тетя-
на Монахова поділилася власними висновками щодо місця жі-
нок у сучасній науці й розказала про своє дослідження «Народ-
ництво, модернізм і постмодернізм у лінгвістиці», присвячене 
зв’язку між мовою та мисленням людей. «Заговори, щоб я те-
бе побачив», — такою була тема виступу дослідниці, після яко-
го відбулося обговорення. 

Старший викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно 
інтегрованих технологій Олександр Бєліков презентував від-
відувачам заходу свій винахід — світлодіодну маску для збе-
реження молодості шкіри обличчя, профілактики та зменшен-
ня проявів старіння. Присутні поставили багато запитань вина-
хідникові. 

У науковому шоу брали участь представники інших навчаль-
них закладів. Організатори пообіцяли продовження заходів у 
такому форматі й запросили на зустріч напередодні Велико-
дня, присвячену тому, як наука допомагає домогосподаркам. 
Говоритимуть про секрети побутової хімії, ділитимуться рецеп-
тами пасок тощо.

Наступний номер «Урядового кур’єра» 
вийде 13 березня 2018 року.

Нові сторінки гендерної історії
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ГАРНИМ ТА ВПЛИВОВИМ. 
На початку березня в Хар-
кові стартував проект «Мі-
сяць жіночої історії» (Women’s 
History Month), який щоріч-
но проводять у багатьох кра-
їнах задля підкреслення істо-
ричного внеску жінок у роз-
виток всіх сфер діяльності 
суспільства. Його ініціатора-
ми стали представники Цен-
тру гендерної культури, орга-
нізованого за фінансової під-
тримки Європейського Сою-

зу з метою створення плат-
форми для розширення прав 
і можливостей жінок і моло-
ді. Як пояснили організато-
ри, за їхнім задумом, реаліза-
ція проекту надасть усім охо-
чим широкі можливості ство-
рення нових сторінок про не-
відомі факти жіночої історії та 
розповість про українських, 
зокрема харківських жінок, 
які залишили помітний слід у 
розвитку міста і країни.

У межах цього проекту в 
мережі Facebook розпочала-
ся акція «Про них просто не 
писали». Усі користувачі мо-

жуть розміщувати фотогра-
фії відомих і маловідомих в 
Україні жінок та оповіді про їх-
ній вплив на історію міста, об-
ласті, країни. У рамках «Міся-
ця жіночої історії» проходити-
муть тематичні та пізнавальні 
тренінги, семінари, круглі сто-
ли.

У Харківській академії не-
перервної освіти відбудеть-
ся семінар-тренінг для вчите-
лів «Жіноча історія та її імпле-
ментація в навчально-вихов-
ний процес», у Харківському 
санаторному навчально-ви-
ховному комплексі №13 — ін-

терактивна презентація «Істо-
рія жіночих і нежіночих про-
фесій», тренінг для спеціа-
лістів місцевих структурних 
підрозділів державних адмі-
ністрацій, виконкомів міст та 
об’єднаних територіальних 
громад. На думку організато-
рів, це допоможе учасникам в 
оволодінні інструментами під-
вищення гендерної чутливос-
ті в суспільстві та розвитку лі-
дерських якостей жінок. Упро-
довж усього березня прово-
дитимуть регулярні екскурсії 
до Музею жіночої та гендер-
ної історії.


