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Гарячі теми
Опозиція йде на вибори 4-ма колонами 

Ці чотири списки — «Батьківщина», «Наша  Україна», 
«Свобода», «Удар» — мають усі можливості виграти парла-
ментські вибори, набрати більшість мандатів і сформува-
ти новий парламент. Умова одна — тісна співпраця і не-
допущення чвар і взаємного поборювання. Отже, в  елек-
торату є добрий вибір, за які політичні сили опозиції го-
лосувати.  

Стор. 1 
Парламент топче державну мову
У порушення елементарних норм закону,  власного 

регламенту Верховна Рада 3 липня, так би мовити, «ухва-
лила»  одіозний закон про мови, який викликав величез-
не збурення в суспільстві. І це далеко не перше нахабне 
голосування в Раді. Що ще треба, аби нарешті відправи-
ти такий парламент у відставку, обрати на виборах нову 
Раду?  

Стор. 5

Публікації нашої газети не старіють
Запитуйте попередні номери газети 

в культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
(Чернігів, вул.Шевченка, 9).

Парламент, де хоча б один депутат 
хоча б один раз проголосував чужою 
карткою за іншого депутата, підлягає 

негайному розпуску

Підлягає розпуску з точки зору демократії, 
елементарних норм закону і законотворчос-
ті, врешті здорового глузду. Але, на жаль, усі ці 
критерії і поняття у нас в Україні чомусь не ді-
ють. 20 років у нашому парламенті відбувають-
ся ці ганебні вистави, ці голосування «за себе 
і за інших». Усупереч прямій нормі Конституції 
України, яка зобов’язує депутатів голосувати 
винятково особисто! 

Але бачимо інше, бачимо абсурд: під приці-
лами телекамер, а отже, з трансляцією на міль-
йони співгромадян, на очах у численних журна-
лістів у ложі преси сесійної зали (я сам акреди-
тований у Верховній Раді й усе це бачу), в при-
сутності зарубіжних гостей Ради, в тому числі 
послів і парламентарів іноземних держав. І ця 
ганьба триває з року на рік. Усе це — прямий 
наслідок абсолютної нерозвиненості демократії в Україні, 
яка, згідно зі статтею 1 її Конституції, є «правовою, демо-
кратичною» державою. 

Особливо бурхливо розквітнув цей дерибан «волевияв-
лення народу» після того, як 2010 року до влади прийшли ре-
гіонали. Новою владою був грубо розтоптаний парламент, а 
відтак парламентаризм в Україні. Кричущим проявом цьо-
го стало протягнуте абсолютно антиконституційне і антиде-
мократичне положення про дозвіл депутатам переходити із 
фракції у фракцію, чим спотворено саму суть пропорційної 
системи, за якою була обрана ця Рада восени 2007 року, 
спотворено волевиявлення народу, єдиного джерела влади 
в державі. 

Скандальне так зване «ухвалення» 3 липня ц.р. одіоз-

ного мовного закону лише підкреслило всю ганьбу нашого 
розтоптаного і запльованого парламенту.

Це фото в залі парламенту я зробив 5 липня. Почи-
нається ранкове пленарне засідання сесії. Ви самі бачи-
те, що зал майже порожній. Тим не менше депутати-регі-
онали та їхні прихвосні реєструються кожен за кількох, і 
головуючий Адам Мартинюк (точно так робить і Литвин) 
оголошує: «В залі зареєструвалося 236 депутатів. Ран-
кове засідання оголошується відкритим». І пішло штам-
пування «законів», ціна яким за такою методою — гріш у 
базарний день.

Але такий у нас парламентаризм, такий поки що парла-
мент. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

7 липня в Києві на Форумі демократич-
них сил було проголошено про утворення 
Союзу патріотичних сил «Наша Україна». 
Конкретно мова йде про те, що на парла-
ментські вибори 2012 року формується 
єдиний виборчий список на базі політич-
ної партії «Наша Україна» за участю трьох 
партій: окрім «НУ», це Українська народна 
партія та Конгрес українських націоналіс-
тів. Потім ці партії об’єднуються в одну. 
До об’єднання увійшли також близько 30 
всеукраїнських громадських організацій, 
серед яких такі авторитетні, як Товари-
ство «Просвіта», «Меморіал», Спілка офі-
церів України. Об’єднання відкрите й для 
інших демократичних партій та громад-
ських організацій. 

Ще півроку тому я прогнозував такий роз-
виток подій. Точніше, говорив (бо прогнозувати 
в нашому дивному політикумі важко), що на ви-
бори піде кілька колон, кілька виборчих спис-
ків від опозиції, демократичних, державницьких 
сил. І що саме такий сценарій був би найбільш 
оптимальним, бо навряд чи можливо та й потріб-
но об’єднувати в «єдиний список» досить різні по-

літичні сили. Натомість їх має об’єднати інше — 
прагнення до зміни цієї влади. 

Я говорив, що списків від опозиції буде міні-
мум три: «Батьківщина», «Фронт змін» і «Свобода». 
Вже тоді, півроку тому, обговорювався і варіант 
об’єднання перших двох партій у єдиний список. 
Так і вийшло. Але списків усе одно вималювалося 
три: додалася партія Кличка «Удар», яка теж ітиме 
самостійно. 

Отже, що ми маємо на вибори, які пройдуть 28 
жовтня? Виборча кампанія офіційно стартує вже 
наприкінці липня, а реально, пропагандистськи 
вона ведеться вже добрих півроку. Велика, або 
об’єднана, опозиція. Юридично виборчий список 
буде поданий від партії «Батьківщина», бо за но-
вим законом блоків партій на виборах вже нема. 
Крім «Фронту змін», лідер якого Яценюк, очевидно, 
очолить цей список, до цієї опозиції увійшли також 
партії «Народна самооборона» (лідер Юрій Луцен-
ко), ПРП (Сергій Соболєв), «За Україну» (В’ячеслав 
Кириленко), Народний рух (Борис Тарасюк). Що-
йно до об’єднаної опозиції увійшла партія «Грома-
дянська позиція», яку очолює Анатолій Гриценко, і 
прихід цього рейтингового політика дуже посилив 
опозицію. Очікується влиття і ще кількох партій. 
Окремими списками ідуть «Свобода» і «Удар». 

Але поза цими розкладками весь час зали-
шалися і старі національно-демократичні сили, які 
уособлювала, в першу чергу, УНП, і партія Майда-
ну — «Наша Україна». А це ж значний сегмент полі-
тикуму правоцентристського спрямування, це міль-
йони прихильників, тобто електорату, це тисячі пар-
тійців-патріотів, загартованих у виборчих кампані-
ях. Останні півроку йшли непрості переговори про 
злиття цих двох партій в єдиний виборчий список, 
а згодом і в одну партію. І нарешті справу зроблено. 

Проголошення лідерами партій Віктором 
Ющенком і Юрієм Костенком політичного вибор-
чого об’єднання викликало шквал негативних ко-
ментарів. Найбільш гострим є такий закид цим 
партіям: вони не пройдуть у парламент і лише 
відберуть голоси в інших опозиційних сил. На це 
є проста відповідь: чому це Тягнибоку зі «Свобо-
дою» і Кличку з «Ударом» (взагалі новий політичний 
проект), які теж поза об’єднаною опозицією, мож-
на самим іти на вибори, а партії Майдану і колиш-
ньому Руху не можна? 

Питання в іншому. Щоб розвіяти ці побоюван-
ня, нове об’єднання повинно виборчу кампанію, 
в яку вступає із запізненням, провести вкрай по-
тужно, насичено, йти на неї, маючи значний фінан-
совий, людський і медіальний ресурс. 

А головне стосується всіх цих опозиційних, де-
мократичних потоків, які окремо йдуть на вибори: 
максимальний та ідеальний варіант — повна співп-
раця, мінімальний та обов’язковий — відсутність 
будь-яких чвар і протиборства. А цього досягти буде 
непросто. Але невже з нас не досить двох десятиліть 
цих чвар, відсутності єдності демократичних сил? 
Хіба не досить 5-ти років недавніх ганебних чвар 
між БЮТ і «Нашою Україною»? Чвари ці у період вибо-
рів мають якщо не виправдання, то пояснення: йти-
ме боротьба за електорат. Але наші політичні вожді 
мали б затямити: їм є з ким воювати і є де набира-
ти голоси. Ось Адам Мартинюк нахабно заявив, що 
його Компартія розраховує на 15 відсотків голосів 
на виборах. Який блеф і яке нахабство! Це в умовах, 
коли вперше за більш як 20 років є всі можливос-
ті добитися, щоб комуністів зовсім не було в парла-
менті. Ось де (і не тільки тут) резерв електорату для 
демократичних сил, а не у боротьбі один з одним. 

І останнє, що стосується виборців. У чотирьох 
опозиційних, демократичних потоків колосальна 
підтримка серед виборців. Але людям теж час пе-
рестати чваритися у виборі, за кого голосувати. 
Голосуй за будь-який демократичний список і не 
лай інших. Лаяти у нас і так є кому. 

Петро АНТОНЕНКО 

Розтоптаний парламент 
убогої «демократії»

Партія Майдану — «Наша Україна» 
і колишній Рух — УНП разом ідуть на вибори

Багаті теж плачуть?
Віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Ко-

лесников виклав фотографії свого маєтку в Інтернеті. «Буди-
нок та інші споруди коштували 95 млн гривень. Починав буду-
вати в березні 2008 року, а закінчили будівництво в березні 
2010 року. Земельна ділянка площею 50048 кв. м була купле-
на в 2007 році за 13 млн гривень при курсі 4,8 грн за долар», 
— написав Колесников у соціальній мережі Facebook. За сло-
вами віце-прем’єр-міністра, на його ділянці розташовані буди-
нок (площа 1441 кв. м), гостьові будиночки (608 кв. м), гостьо-
вий будинок (1910,93 кв. м), ще гостьові будиночки (площею 
608 кв. м), елінг (96,62 кв. м), два офісні приміщення.
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

15 тисяч людей працюють в умовах, 
що не відповідають нормам

Як повідомило Головне управління статистики в 
Чернігівській області, обстеженням стану умов праці 
були охоплені підприємства сільського господарства, 
промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку 
(крім статистично малих підприємств), де на кінець 
2011 р. були зайняті 87,0 тис. осіб. З них 15,1 тис., або 
17,4%, працювали в умовах, що не відповідають са-
нітарно-гігієнічним нормам, у т.ч. 3,6 тис. жінок. Най-
вища питома вага працівників, які зайняті в умовах, 
що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, — 
у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин 
(69,9%), виробництві гумових та пластмасових виро-
бів (58,5%), текстильному виробництві (49,8%), хімічно-
му (41,5%).

Відповідно до чинного законодавства працівникам, 
які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, 
надавалися пільги та компенсації у вигляді додатко-
вих відпусток, скороченого робочого тижня, доплат за 
умови праці, безкоштовного лікувально-профілактич-
ного харчування та видача молока або інших рівноцін-
них харчових продуктів, права на пенсію на пільгових 
умовах. Кількість працівників, яким установлено хоча 
б один із видів пільг та компенсацій, у 2011 р. станови-
ла 17,8 тис. осіб, або 20,5% облікової кількості штатних 
працівників. Найбільше зазначених працівників були 
зайняті на підприємствах промисловості — 11,7 тис. 
осіб, транспорту та зв’язку — 3,9 тис. осіб.

Оштрафовано молокозаводи 
Сумське обласне територіальне відділення Анти-

монопольного комітету України оштрафувало 9 мо-
локопереробних підприємств Сумської, Полтавської, 
Чернігівської та Київської областей загалом на 400 
тис. грн за антиконкурентні узгоджені дії на ринку мо-
лока незбираного для промислової переробки, що 
закуповується у населення. По Чернігівщині до від-
повідальності притягнуто ПрАТ «Новгород-Сіверський 
сирзавод», ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та 
масла».

У січні 2012 року підприємства без об’єктивних на 
те причин одночасно до однакового рівня знизили за-
купівельні ціни на молоко, обмеживши цим самим кон-
куренцію на ринку.

Вимагав хабар
20 червня на Чернігівщині співробітники СБУ 

викрили протиправну діяльність працівника облас-
ного управління податкової міліції ДПС, який вима-
гав та отримав хабара від місцевого приватного 
підприємця. 

Встановлено, що службова особа вимагала від 
представника комерційної структури 73 тисячі гривень 
за сприяння у знятті арешту з банківського рахунка під-
приємства.

Співробітники УСБУ затримали податківця «на гаря-
чому» під час отримання ним обумовленої суми хабара.

За матеріалами СБУ обласною прокуратурою пору-
шено кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання ха-
бара, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу 
України. Покарання, передбачене законодавством за 
вчинення такого злочину, — позбавлення волі на строк 
від п’яти до десяти років. Стосовно затриманого обра-
но запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. 
Триває слідство.

Прес-група Управління 
СБ України в Чернігівській області

Попереджено приватизацію 
оздоровчого закладу

 Прокуратурою області проведено перевірки до-
держання уповноваженими органами вимог законо-
давства щодо оздоровлення та відпочинку дітей. Вста-
новлені порушення. Зокрема Прилуцькою міською 
радою незаконно внесено до переліку об’єктів при-
ватизації та виставлено на продаж санаторій, на базі 
якого діяв дитячий оздоровчий заклад. Рішення міськ-
ради за протестом прилуцького міжрайонного проку-
рора скасовано. 

У цілому за результатами перевірок внесено 28 
документів прокурорського реагування, за якими до 
дисциплінарної відповідальності притягнуто 25 поса-
дових осіб. 

«Десна» стартує
Починається чемпіонат України з футболу в третьо-

му за рангом дивізіоні — Другій лізі, де виступає Чер-
нігівська «Десна». Перший матч команда проведе на 
своєму полі: на стадіоні ім. Гагаріна в Чернігові. 14 лип-
ня вона приймає «Динамо» із Хмельницького. Початок 
матчу — о 18.00. Уболіваймо за «Десну»!

Доля чернігівської Ялівщини 
неодноразово обговорювалася 
громадськістю міста. Як бути з 
цим зеленим острівцем Черні-
гова, досі не вирішили. Погляди 
влади, бізнесу та громади з цьо-
го приводу розходяться. 

Нині у розв’язанні цієї проблеми 
беруть участь депутати Верховної 
Ради Андрій Шевченко та Валерій 
Дубіль. Микола Томенко, віце-спікер 
Верховної Ради, обіцяв посприяти у 
вирішенні цього питання.

Зробити в Ялівщині парк відпо-
чинку з асфальтованими дорогами, 
атракціонами пропонують у місь-
кій раді. Громада хоче регіональний 
ландшафтний парк. 

«Тоді цю зону можна буде захис-
тити від вирубування та забудови», 
— пояснює Олександр Колесник. Він 
представляє ініціативну групу меш-
канців міста, що разом із громад-
ськими організаціями відстоюють 
ідею створення регіонально-ланд-
шафтного парку. А в перспективі — 
навіть національного природного за-
повідника.

Здавалося б, природа до політи-
ки не стосується. Але земля стала ін-
струментом політичних ігор. Навіть 
заробляння грошей. Покупець на 

шматок землі в зеленій зоні посеред 
міста завжди знайдеться.

Захистити Ялівщину намагають-
ся не тільки мешканці міста, а й по-
літики. До Чернігова приїздили Ми-
кола Томенко, Андрій Шевченко та 
Олександр Бригинець — депутат Ки-
ївради, голова комісії з питань куль-
тури і туризму. 

Для журналістів і гостей міста 
науковці та активісти провели екс-
курсію Ялівщиною. Показали рідкіс-
ні види рослин, що лишилися від бо-
танічного саду, який колись був на 
цій території. Миколі Томенку навіть 
подарували велетенський листок 
американської липи. Дерева аклі-
матизувалися і нині ростуть навіть 
без спеціального догляду. Екскур-
сійний маршрут пролягав через аг-
робіостанцію Чернігівського націо-
нального педагогічного університе-
ту. Там на природі вирішили і поспіл-
куватися. 

Андрій Шевченко зазначив, що 
«доступ до Генерального плану міста 
отримати важко. А відповідно — зна-
ти, що буде з цією територією. Депу-
тати приймуть рішення, а люди дізна-
ються вже пізніше. Почнеться будів-
ництво, випилювання дерев. Зроби-
ти щось буде вже пізно».

Олександр Бригинець додав: 
«Чим більше ми знайдемо механізмів 
захистити землю, тим цілішою вона 
буде. На території Ялівщини не тіль-
ки ландшафтний заповідник, а й ар-
хеологічна спадщина. Громада має 
постояти за цю землю».

Микола Томенко, фонд якого за-
ймається збереженням історії та 
культури, також звернув увагу на 
проблеми Ялівщини. Він наголосив, 
що фонд запускає програму, яка зби-

ратиме матеріали не лише історії, ар-
хітектури, а й про природні пам’ятки. 
Він також обіцяв посприяти вирішен-
ню цього питання. Але, за його сло-
вами, «спочатку люди мають відсто-
ювати своє право. У законі зазначе-
но про громадські слухання, на яких 
люди зможуть вирішити всі свої про-
блеми. Але приклади показують, що 
такі слухання влада може провести 
«для галочки». Не почує голосу наро-
ду, а вирішить, як їй зручніше».

Для цього втручаються народні 
депутати. На місцевому рівні цим пи-
танням займається Валерій Дубіль. 
Він має стежити за просуванням 
справи у міській раді, допомагати іні-
ціативній групі у відстоюванні права 
створення регіонального ландшаф-
тного парку.

Як вирішаться питання — пере-
віряти нам з вами. Адже ми живемо 
в цьому місті, тож будь-які рішення 
якоюсь мірою стосуються кожного. 
Хоч депутати і позгадували своє чер-
нігівське коріння, але, як-то кажуть, 
вони приїхали й поїхали. Та й вибори 
не щороку. Наше життя буде й поза 
політичними перегонами. Яким, то 
вже час покаже.

Євгенія РУСЯВА,
«Високий Вал»

Довгоочікуване чернігівцями визначення меж прибе-
режної захисної смуги вздовж річки Стрижень у межах міс-
та виявилося черговим окозамилюванням щодо оздоров-
лення річки Стрижень. І навіть гірше… 

Нагадаю, що на вимогу громадськості міста протягом 
2009 – 2010 років ДП «Водземпроект» ВАТ «Чернігівський 
проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводопроект» 
було розроблено та винесено в натуру проект землеустрою 
щодо визначення меж та розмірів прибережної захисної 
смуги вздовж річки Стрижень у межах її водоохоронної 
зони на території міста Чернігова. Замовником цих робіт 
була Чернігівська організація Українського товариства охо-
рони природи (?!). 

І ось раптом після дворічної тяганини 30 берез-
ня 2012 року без громадського обговорення рішенням 
дев’ятнадцятої сесії Чернігівської міської ради цей проект 
було затверджено. 

Таким чином, загальна площа земель прибережної за-
хисної смуги визначена у 52,5 га, довжина — 8 км. 

Звісно, що це повна профанація, а не заходи з оздоров-
лення річки. 

Судіть самі. Не потрапили чомусь до земель прибереж-
ної захисної смуги зелені зони, розташовані уздовж річки. 
Більше того: на значних ділянках річки відсутня навіть міні-
мальна 25-метрова захисна смуга. До того ж фактично уза-
конено геть усі самозахоплення уздовж річки. 

Головний висновок для влади: у заплаві річки Стрижень 
цим рішенням знято будь-які обмеження для проведення 
меліоративних робіт з облаштування старих і підготовки но-
вих майданчиків під забудову. 

До речі, на ці так звані природоохоронні заходи витраче-
но кошти обласного фонду охорони навколишнього природ-
ного середовища у сумі 185,8 тис. грн. 

Не дивно, що це питання розглядалося на сесії 30 бе-
резня не окремо, а як якийсь буденний пункт 35 у питанні 
«Про надання, вилучення земельних ділянок юридичним та 
фізичним особам в межах м. Чернігова». 

Звіт про роботу сесії у міській газеті «Чернігівські відо-
мості» №14 від 4 квітня 2012 року вийшов під красномов-
ним заголовком «Дев’ятнадцята сесія: злагоджено і без су-
перечок». У цьому звіті немає жодної згадки про затвер-
дження скандального проекту прибережної захисної смуги 
уздовж річки Стрижень. 

Виникає щонайменше три запитання. 
Чому влада, яка не пропускає жодної нагоди заробити 

дивіденди на захисті багатостраждальної річки, цього разу 
промовчала «про черговий крок з оздоровлення річки Стри-
жень»? 

Чому і навіщо цей проект узгодило Державне управ-
ління з охорони навколишнього природного середовища в 
Чернігівській області? 

Чому досі не висловила свого ставлення до ганебного 
узаконення фіктивної «прибережної захисної смуги» Стриж-
ня екологічна громадськість і депутатський корпус? 

Сергій СОЛОМАХА

P.S. Цитата більш як дворічної давності: 
«На думку автора проекту — ДП «Водземпроект» ВАТ 

«Чернігівводпроект», встановлення прибережних захис-
них смуг уздовж річки та водосховищ — це черговий крок 
з оздоровлення річки Стрижень, котра, перетинаючи міс-
то, відчуває на собі значне техногенне навантаження. 
Прибережні захисні смуги є територією з режимом об-
меження господарської діяльності, а саме: на її терито-
рії забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гід-
ротехнічних), садівництво та городництво, влаштуван-
ня сміттєзвалищ, миття та обслуговування транспорту 
тощо. Для Стрижня такі прибережні смуги встановлені у 
межах 25 метрів, але на деяких ділянках (біля водосхо-
вищ, на крутих схилах тощо) ширина смуг досягатиме 
75 – 100 метрів».

У Чернігові без розголосу узаконили 
фіктивну прибережну захисну смугу Стрижня

Опозиція захищає Ялівщину
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Чи безпечні дитячі атракціони 
та гральні майданчики?

 Прокуратурою м. Чернігова спільно з територіаль-
ним управлінням Держгірпромнагляду, санепідемстан-
цією перевірено законність розміщення та експлуата-
ції атракціонів, їх безпеку для життя і здоров’я дітей. 
До адмінвідповідальності притягнуто чотири власники 
атракціонів, які припустилися порушень при їх експлу-
атації. Припинено роботу атракціону, що не пройшов 
технічного огляду та не мав дозвільних документів, у 
Чернігівському міському парку відпочинку.

Переважна більшість дитячих майданчиків побли-
зу житлових будинків Чернігова не перебувають на 
балансі житлово-експлуатаційних організацій, знахо-
дяться в аварійному стані та є небезпечними для дітей. 
Чернігівському міському голові внесено подання. 

Прес-служба прокуратури 
Чернігівської області

Доступ до публічної інформації
Органами державної податкової служби міста при-

діляється значна увага кваліфікованому своєчасному 
розгляду у повному обсязі звернень громадян, надан-
ня публічної інформації на запити та забезпечення їх 
конституційних прав щодо реалізації соціально-еконо-
мічних, політичних та особистих прав і законних інте-
ресів.

До ДПІ у м. Чернігові Державної податкової служби 
за 1 півріччя 2012 року відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» надійшло 24 запи-
ти про отримання публічної інформації. На всі запити 
відповіді були надані відповідно до чинного законодав-
ства України, тобто протягом п’яти робочих днів.

Отримати публічну податкову інформацію може 
кожен бажаючий, надіславши листа-запита на 
адресу: Державна податкова інспекція у м. Черні-
гові, вул. Кирпоноса, 28 (на конверті вказувати «пу-
блічна інформація»); або на електронну адресу: dpi_
chernigiv@ukr.net, чи зателефонувавши на 65-28-25 
у робочий час щодня з 8.30 до 17.30, перерва — з 
13.00 до 13.45, у п’ятницю — з 8.30 до 16.15.

ДПІ у м. Чернігові 

Проти жорстокого 
поводження з тваринами 

Під час перевірки інформації, яка надійшла за те-
лефоном до Держекоінспекції у Чернігівській області 
від жителів Чернігова щодо знаходження по вул. По-
пудренка черепахи, з виїздом на місце державними 
екоінспекторами дійсно було виявлено на вулиці чере-
паху рідкісної породи — європейська болотяна. Ймо-
вірно, що її було вилучено із природного середовища 
відпочивальниками, які привезли черепаху до міста й 
незабаром викинули. Цей вчинок тягне за собою від-
повідальність згідно із природоохоронним законодав-
ством, адже у місті тварина скоріше за все загинула б. 
Горе-господаря інспекторам встановити не вдалося. 

Екологи врятували рідкісного представника земно-
водних та випустили черепаху у природне середовище, 
що відповідає умовам існування.

Відповідно до Законів України «Про тваринний світ» 
та «Про захист тварин від жорстокого поводження» 
державна екологічна інспекція у Чернігівській області 
проводить перевірки місць відпочинку громадян щодо 
виявлення фактів жорстокого поводження із тварина-
ми. У разі виявлення порушень вимог природоохорон-
ного законодавства, згідно зі ст. 85 КУпАП, до поруш-
ників застосовуються заходи впливу: попередження 
або штраф від 102 до 1020 грн, а якщо при вилученні 
тварини із природного середовища сталося поранення 
або загибель тварини — штраф від 1020 до 2040 грн. 

Держекоінспекція в Чернігівській області

Слухайте Українське радіо
У зв’язку зі скороченням мереж проводового мов-

лення надходять численні звернення громадян щодо 
відсутності можливості слухати програми Українсько-
го радіо. Найбільше потерпає сільське населення, яке 
не має можливості приймати сигнал від УКХ та FM-
передавачів, що розташовані переважно у великих 
містах.

Згідно з рішенням уряду НРКУ отримала додаткові 
кошти та з 15 травня цього року збільшила трансляцію 
радіопрограм на середніх хвилях.

Таким чином, на півдні Чернігівської області другу 
програму Українського радіо («Промінь») можна слу-
хати в середньохвильовому діапазоні на частоті 549 
кГц, а у вечірній час на території всієї області — першу 
програму на частоті 972 кГц та третю програму (канал 
«Культура») — 1431 кГц.

Депутатська фракція «Реформи 
заради майбутнього» вважає своїм 
обов’язком звернути увагу профільних 
міністерств, керівництва уряду та Вер-
ховної Ради на нагальні соціальні про-
блеми Чернігівської області, що потре-
бують невідкладного вирішення. 

Усі ми і насамперед керівництво 
відповідних органів державної влади 
повинні пам’ятати про те, що Чернігів-
щина, а особливо її північні райони, чи 
не найбільше постраждали від Чорно-
бильської аварії. Низка соціально-еко-
номічних причин, у тому числі склад-
на екологічна ситуація, стали одним із 
головних факторів фактичного виро-
дження населення області, де смерт-
ність перевищує народжуваність у 2,4 
разу, а в селах — у 4 рази. 

З огляду на вищесказане, депутат-
ська фракція «Реформи заради май-
бутнього» впевнена, що з боку відпо-
відних органів державної влади осо-
блива увага повинна приділятися ви-
рішенню питань соціального захисту 
та медичного забезпечення мешкан-

ців області, які зазнали радіоактивно-
го забруднення, передусім дітей — на-
шого майбутнього та надію Української 
держави.

Втім, у нашому повсякденні все 
частішими стають випадки брутально-
го ігнорування чинного законодавства 
щодо соціального захисту та медично-
го забезпечення населення, яке по-
страждало внаслідок аварії на ЧАЕС.

Так з 1 квітня 2012 року і до кін-
ця навчального року в 45 навчальних 
закладах, розташованих на радіоак-
тивно забруднених територіях Корю-
ківського, Новгород-Сіверського, Се-
менівського та Сосницького районів, 
майже 5,5 тисяч дітей були позбавлені 
гарячого харчування через скасуван-
ня Міністерством соціальної політи-
ки України відкритих конкурсних тор-
гів на закупівлю послуг щодо забез-
печення харчування дітей, які прожи-
вають на забруднених територіях. І це 
попри те, що безкоштовне харчування 
учнів середніх загальноосвітніх шкіл, 
професійно-технічних закладів освіти, 

студентів коледжів та технікумів, роз-
ташованих на територіях радіоактив-
ного забруднення, передбачено Зако-
ном України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи». 

Цинізм і зухвалість цієї ситуації по-
силюється тим, що з огляду на скасу-
вання гарячого харчування цим дітям 
передбачали згідно з відповідною по-
становою уряду грошову компенса-
цію… аж від 180 до 190 гривень за мі-
сяць залежно від вікової категорії. Чи 
варто говорити про те, що цих мізерних 
грошей аж ніяк не може вистачити для 
того, аби прогодувати дитину, тим біль-
ше підлітка. 

З огляду на зазначене, депутатська 
фракція «Реформи заради майбут-
нього» звертається до віце-прем’єр-
міністра України, міністра соціальної 
політики Сергія Тігіпка та Прем’єр-
міністра України Миколи Азарова із 
проханням узяти під особистий конт-
роль цю ситуацію і вжити невідкладних 
заходів щодо забезпечення та дотри-
мання законних прав школярів Черні-
гівщини. Упевнені, що осіб, з вини яких 
діти були позбавлені гарячого харчу-
вання, необхідно притягнути до відпо-
відальності, а школярам обов’язково 
відновити гаряче харчування у закла-
дах освіти. 

В автобусі їхав 41 прочанин (громадя-
ни Російської Федерації) з м. Великі Луки 
Псковської області до м. Почаєва Терно-
пільської області. Внаслідок ДТП загинуло 
14 осіб ( усі — жінки) і 29 осіб травмовано.

Літаками МНС Росії 25 постраждалих 
громадян було направлено до Москви і 
Пскова, 14 тіл загиблих доставлено до 
Пскова. Троє найбільш тяжко постражда-
лих було доставлено до лікарні №2 Черні-
гова.

Слідче управління УМВС України в Чер-
нігівській області порушило кримінальну 
справу за ознаками злочину, передбаче-
ного ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил 
безпеки руху, що призвело до тяжких на-
слідків). Як повідомив начальник секто-
ра зв’язків із громадськістю Управління 
МВС України в Чернігівській області Сергій 
Бриль, було затримано водія, котрий на мо-
мент аварії перебував за кермом. На час 
проведення слідчих дій чоловіка поміщено 
до ізолятора тимчасового тримання. Іншого 
водія, який у ДТП отримав травму ноги, від-
правлено до Росії.

Попередньою причиною автоаварії 
працівники міліції назвали людський фак-
тор, вони припускають, що під ранок во-
дій заснув за кермом. Водночас сам водій 
та свідки ДТП заперечують ці припущен-
ня, адже водії змінилися за годину до ава-
рії після проходження кордону. Вони вказу-
ють, що аварійну ситуацію спричинила іно-
марка білого кольору, яка несподівано ви-
їхала перед автобусом.

У Чернігові на 75-му році жит-
тя після тривалої хвороби помер 
відомий український письмен-
ник, багатолітній голова обласної 
письменницької організації Ста-
ніслав Реп’ях. 

Станіслав Панасович Реп’ях наро-
дився 14 травня 1938 року в колиш-
ній гетьманській столиці Глухові Сум-
ської області. Дитинство минуло в с. 
Макіївка Носівського району Черні-
гівської області, у родинному гнізді 
його батьків. 

Улітку 1961 року Станіслав Па-
насович переїхав до Чернігова і 
перейшов на роботу до редакції 
обласної молодіжної газети «Ком-
сомолець Чернігівщини». Товари-
шував із такими чернігівськими 
письменниками, як Кузьма Журба, 
Дмитро Куровський, Вілій Моска-
лець, Павло Сердюк, Микола Тур-
ківський, Микола Слав’ятинський. 
Через рік став літературним пра-
цівником редакції газети «Деснян-
ська правда», де працював понад 
7 років. 

1965 року у видавництві «Мо-
лодь» вийшла перша збірка віршів 

— «Твоїм іменем», а за нею — ще 
кілька збірок його творів. 

Від березня 1970 р. — член Спіл-
ки письменників України. Від груд-
ня 1976 року до вересня 2011 року 
незмінно очолював Чернігівську об-
ласну організацію Національної спіл-
ки письменників України, був членом 
ради НСПУ.

Перу письменника належать чис-
ленні збірки поетичних творів, доку-
ментальні повісті. 

Вірші Станіслава Реп’яха напро-
чуд милозвучні. Не один композитор 
звертався до його творів, щоб по-
класти їх на музику. Найпопулярні-
шою є пісня «Чураївна» на музику чер-
нігівського композитора Миколи Зба-
рацького, яка увійшла до репертуару 
народної артистки України Раїси Ки-
риченко. 

Переклади письменника з росій-
ської, білоруської, чуваської, болгар-
ської, німецької дають змогу україн-
ському читачеві долучитися до кра-
щих зразків художньої творчості ін-
ших народів.

Вийшов тритомник творів пись-
менника, який містить художні тво-

ри, публіцистику, переклади.
Письменницька та журналістська 

діяльність С. Реп’яха відзначена між-
народною літературною премією іме-
ні Григорія Сковороди «Сад боже-
ственних пісень», літературною премі-
єю імені Володимира Сосюри, чувась-
кою премією імені Михайла Сеспеля, 
міждержавною російською премією 
імені Бояна, чернігівськими облас-
ними преміями імені Михайла Коцю-
бинського та імені Василя Блакит-
ного, премією «Тріумф» імені Миколи 
Гоголя. С. Реп’ях мав почесні звання 
заслуженого працівника культури Чу-
вашії та України. 

Обікрадені діти

Пам’яті Станіслава Реп’яха

З виступу на пленарному засіданні Верховної Ради України 
3 липня ц.р. народного депутата П. Гасюка 

Аварія автобуса: 
загинули прочани з Росії

7 липня близько 05 години 30 хвилин на автошляху Київ – Черні-
гів – Нові Яриловичі Чернігівського району між населеними пунктами 
Топчіївка і Красне сталася дорожньо-транспортна пригода, пов’язана 
з перевертанням автобуса «Scania», який рухався із м. Велики Луки 
Псковської області Російської Федерації в напрямку м. Києва. Водій 
автобуса не впорався з керуванням, автобус з’їхав на ліве узбіччя та 
перекинувся. 
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Книжкова полиця любителів старовини поповнила-
ся цікавим та яскравим виданням. До 975-річчя істори-
ко-архітектурної перлини давньоруської доби — Спасо-
Преображенського собору Чернігова —вийшла у світ на-
уково-популярна книга «Спас Чернігівський». Це видання 
вже стало переможцем обласного конкурсу «Краща кни-

га року-2011» у номінації «науково-популярна літерату-
ра» та отримало премію міського голови як краща книга 
року, а зараз її висунуто на здобуття обласної премії ім. 
М. Коцюбинського у номінації «народознавство».

Як це не дивно, але досі не існувало книги, прочитав-
ши яку, кожен житель міста або ж його гість, зачарова-
ний красою Спасо-Преображенського собору, зміг би 
отримати цілісне уявлення про цю історико-архітектур-
ну пам’ятку княжої доби. Усі свідчення були розпороше-
ні по різних виданнях, мали суто науковий характер. І ось 
відтепер, завдяки величезній роботі авторського колек-
тиву науковців Національного архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів стародавній» у складі Алли Доцен-
ко, Олега Васюти, Алли Гаркуші та Олени Ванжули (кура-
тор проекту — генеральний директор Андрій Курданов, 
керівник авторського колективу — заступник генераль-
ного директора з наукової та культурно-просвітницької 
роботи Алла Доценко), які зібрали воєдино та перероби-
ли величезний обсяг матеріалів, кожен любитель історії 
має змогу ознайомитися з історією спорудження, архі-
тектурними особливостями, інтер’єром, оздобленням та 
іншими цікавинками храму.

У виданні автори наводять точки зору різних дослід-
ників стосовно часу спорудження храму, подають його іс-
торію з давнини до наших днів, простежують діяльність 
кількох поколінь настоятелів собору, розповідають про 
місце та значення Чернігівського Спаса як для україн-
ської культури, так і культури східного християнства в ці-
лому. 

Всі матеріали викладено легкою та доступною мо-
вою. Видання чудово оформлене та багато ілюстроване 
цікавими роботами чернігівського фотохудожника Мико-
ли Турчина. 

Книга розрахована на широке коло читачів, вона ціка-
ва не тільки спеціалістам-історикам, а й широкому загалу.

Дуже символічно, що саме «Спас Чернігівський» став 

першою цеглинкою та основою цілої серії книг, що сто-
суються архітектурно-історичних пам’яток нашого краю. 
Цього року вже вийшла у світ книга «Чернігівський коле-
гіум» про унікальну барокову споруду, що розташована 
на стародавньому Дитинці. Зараз науковці Національно-
го архітектурно-історичного заповідника «Чернігів старо-

давній» готують ще одне видання, яке присвя-
чене 260-річчю початку спорудження собору 
Різдва Пресвятої Богородиці у Козельці. Кни-
га, за словами Алли Доценко, вийде на почат-
ку вересня і буде презентована під час науко-
вої конференції, яку співробітники «Чернігова 
стародавнього» присвячують вищезгаданій 
визначній даті. У планах науковців — створи-
ти повноцінну книгу про Борисоглібський со-
бор, адже наступного року будемо святкувати 

890-річчя першої літописної згадки про храм (уперше Бо-
рисоглібський собор згадується у «Слові про князів», лі-
тературній пам’ятці, яку традиційно відносять до XII ст.), 
зробити видання про фортецю та про інші чернігівські іс-
торико-архітектурні перлини періоду гетьманства та ко-
зацтва. 

До речі, преміальні кошти, які авторський колектив 
отримав за книгу «Спас Чернігівський», підуть на видання 
книг про собор Різдва Пресвятої Богородиці та Борисо-
глібський собор. Але це крапля у морі, адже видавництво 
книг — справа дуже витратна. Саме тому «Чернігів ста-
родавній» вимушений видавати досить унікальні видання 
вкрай малими тиражами. І вже зараз книга «Спас Черні-
гівський» є майже бібліографічним раритетом. Тому спів-
робітники «Чернігова стародавнього» й усі знавці та лю-
бителі історії нашого краю звертаються до благодійників 
із проханням допомогти у справі книговидавництва. Зро-
біть свій внесок у справу популяризації історичної спад-
щини Чернігівщини!

Олена БЕРЕЗКІНА
Фото Миколи Турчина

Бліц-інформ

4   Світ Чернігівщини

Відомий чернігівський мандрів-
ник презентував свою четверту кни-
гу — «Кавказький щоденник». Вона 
присвячена мандрівці Олександра 
Кавказом від Чорного до Каспій-
ського моря. Дослідник завжди на-
магався пов’язати свої мандрівки з 
вивченнями певної тематики. Автор 
не раз був у цьому регіоні, але 3 мі-
сяці, проведені там 2010 року, лягли 
в основу книги.

Пан Волощук зазначив, що «офі-
ційна історія Кавказу дуже сильно 
відрізняється від реалій. Люди вірять 
тому, що їм кажуть. А я вирішив роз-
повісти, який він насправді, у моїх 
очах. Кавказці говорять: приходь до 
нас з миром, і ми приймемо тебе як 
близького родича».

Цього разу мандрівник викону-
вав важливу місію — передавав не 
відправлені з 1941 року листи, які 
потрапили з Австрії до України. Його 
зустрічали дуже дружньо й допома-
гали у дослідженнях.

Книга має розділ «Як мене 
пов’язало ФСБ». Автор описує «спіл-
кування з ФСБ», коли він, не знаю-
чи того, потрапив у заборонену зону 
«контртерористичної операції».

На Кавказі Олександр Волощук 
зустрівся з праправнучкою Карла 
Маркса. Вона досліджує історію Кав-
казу. Якщо автору колись пощастить 
потрапити до Парижа, він гостювати-
ме в неї.

«Кавказький щоденник» містить 
багато цікавої та корисної інформа-

ції як для дослідників, так і для тих, 
хто хоче відкрити для себе Кавказ в 
іншому світлі. Автор ніколи не робить 
висновків, подає факти, а читачі ма-
ють для себе вирішити, розставити 
акценти.

Книгу можна придбати у кни-
гарнях міста, в тому числі в «Інтер-
меццо».

Євгенія РУСЯВА

Обережно на воді!
Цьогорічного купального сезону на водоймах 

Чернігівщини потонуло 32 людини. Основними 
причинами трагедій є купання в необладнаних міс-
цях або у стані алкогольного сп’яніння, порушення 
правил безпечної поведінки на воді та залишен-
ня дітей без нагляду. Лише на свято Івана Купала 
вода забрала життя чотирьох людей, у тому числі 
двох дітей. 

7 липня у ставку біля дитячого санаторію «Пролісок» у с. 
Лісовому Ніжинського району на очах трьох вихователів та 
групи дітей, які прийшли купатися, потонув 14-річний хлоп-
чик. 

Того ж дня у річці Снов поблизу с. Снов’янки Чернігівсько-
го району потонув 3-річний хлопчик. Через відсутність на-
лежного контролю з боку батьків дитина наблизилася до об-
риву, а звідти впала у воду та захлинулася. 

У м. Корюківці під час купання у ставку потонув 51-річний 
місцевий мешканець. Найімовірніше за все, у чоловіка судо-
ма звела ноги. 

За аналогічних обставин потонув у річці Десні біля 
с. Білики Козелецького району 19-річний мешканець 
м. Києва. 

У зв’язку з цим Міністерство надзвичайних ситуацій за-
кликає населення бути вкрай обережним на водоймах. Ку-
пайтеся тільки у спеціально відведених та обладнаних для 
цього місцях. Постійно стежте за дітьми і не залишайте їх без 
нагляду. Розраховуйте свої сили та не запливайте далеко від 
берега. Не влаштовуйте небезпечних ігор на воді й ні в якому 
разі не купайтеся в нетверезому стані! 

ТУ МНС у Чернігівській області

Діти грались 
і знайшли снаряди

8 липня о 17.00 до Територіального управління 
МНС у Чернігівській області надійшло повідомлення 
про те, що у Бахмачі під час гри діти знайшли кіль-
ка предметів, схожих на снаряди часів війни. Про 
небезпечну знахідку вони повідомили дорослим, а 
ті, у свою чергу, зателефонували за номером «101».

До місця події оперативно прибули фахівці 
служби цивільного захисту Бахмацького району. 
Рятувальники оглянули територію та з’ясували, що 
під мостиком через річку, яка зараз обміліла, на по-
верхні ґрунту знаходяться 5 артилерійських снаря-
дів часів Великої Вітчизняної війни. Місце небез-
печної знахідки було взято під охорону співробітни-
ками міліції. Знищено снаряди другого дня групою 
піротехнічних робіт Територіального управління 
МНС в області. 

Рятувальники нагадують: якщо ви знайшли ви-
бухонебезпечний або схожий на нього предмет, ні 
в якому разі не чіпайте його, не намагайтеся від-
копати, перенести чи вдарити по ньому. Позначте 
місце небезпечної знахідки, відведіть подалі від 
нього людей та негайно повідомте про подію опе-
ративно-рятувальній службі за телефоном «101» 
або міліції — «102». Пам’ятайте, що знешкоджен-
ням вибухонебезпечних предметів мають займа-
тися лише фахівці.

Прес-служба ТУ МНС у Чернігівській області 

Читайте, передплачуйте 
газети «Сіверщина» 

і «Біла хата»!
20-ий рік іде  
чернігівській газеті  

Вона створена в грудні 1992 року обласними 

організаціями товариства «Просвіта» і Народного  

Руху України. Нині це газета «Просвіти»,  одна з най-

давніших незалежних демократичних газет Укра-

їни.  Вже 14 років «Сіверщина» зареєстрована як 

всеукраїнське видання з поширенням і передпла-

тою по всій території України. В  області передплату 

ведуть усі поштові відділення і листоноші. Також га-

зету можна купити в роздрібній торгівлі. «Сіверщи-

на» — це 16-сторінкова тижнева газета на різнома-

нітні теми. 

Газета «Біла хата»
Була утворена 14 років 

тому редакцією газети «Сіверщина» як дочірнє ви-
дання. Від самого початку «Біла хата» була зареє-
стрована як окрема газета зі своєю передплатою в 
межах області. Також газета є в роздрібному про-
дажу. «Біла хата» — це 12-сторінкова тижнева газе-
та для домашнього читання, з публікаціями на різно-
манітні теми. 

«Спас Чернігівський»: 
історична спадщина у книгах науковців

«Кавказький щоденник» 
Олександра Волощука 
презентовано в «Інтермеццо»
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У центрі уваги суспільства і влади сьогодні, 
крім Євро-2012 та наступних парламентських 
виборів, опинилося мовне питання через 
скандальне «прийняття» картками 248 нарде-
пів 3 липня 2012 року Закону «Про засади дер-
жавної мовної політики». 

На жаль, не менш важлива для суспільства 
подія, безпосередньо пов’язана з мовним пи-
танням, —  Всеукраїнський перепис населення 
— чомусь досі залишається поза увагою гро-
мадськості та опозиційних політиків. До речі, 
партія влади оголосила про те, що планує черго-
ве перенесення перепису з 2012-го на 2013 рік. 

Нагадаю, що згідно із законом авторства 
Колесніченка – Ківалова регіональна мова 
вводиться у випадку, якщо ця мова є рідною 
для не менше 10% громадян, що населяють 
певну територію. Ця «норма» абсолютно без-
підставно вигадана авторами-провокаторами 
з метою розколу України. Посилатися на будь-
які європейські правові документи або прак-
тики — тільки ганьбитися. 

Крім того (!?), в законі Колесніченка – Ківа-
лова (якщо їх не влаштовуватиме власна вига-
дана підривна «норма» в 10%) за рішенням міс-
цевої ради чи за результатами збору підписів 
в окремих випадках, з урахуванням конкретної 
ситуації такі заходи можуть застосовуватися 
до мови, регіональна мовна група якої складає 
менше 10% населення відповідної території. 

І тепер найголовніша інтрига цього скан-
дального закону: чисельність регіональної 
мовної групи на певній території визначаєть-
ся на підставі даних Всеукраїнського перепису 

населення про мовний склад населення у роз-
різі адміністративно-територіальних одиниць 
(не плутати з національним!). 

Отже, у разі ухвалення цього законопро-
екту, за даними останнього Всеукраїнського 
перепису 2001 року, російська мова стане ре-
гіональною в 10 областях, АР Крим, містах Ки-
єві та Севастополі. 

Спробуємо з’ясувати на прикладі Чернігів-
ської області. 

За підсумками Всеукраїнського перепису 
населення 2001 року, переважну більшість на 
Чернігівщині становили українці — 1155,4 ти-
сячі, або 93,5%. За роки, що минули від пере-
пису населення 1989 року, кількість українців 
зменшилася на 10,6%, а їх питома вага серед 
жителів області зросла на 2%. 

Друге місце за чисельністю посідали росія-
ни — 62,2 тисячі, або 5%. Проте їх кількість, по-
рівняно з переписом 1989 року, зменшилася 
на 35,6%. Питома вага росіян у загальній кіль-
кості населення області зменшилася на 1,8%. 

Водночас українську мову вважали рідною 
89% населення області, що на 3,3% більше, ніж 
за даними перепису 1989 року. Російську мову 
визнали як рідну 10,3% населення (!). До речі, 
саме цей останній показник і планується ви-
знати визначальним для введення регіональ-
ної мови. Цікаво, що порівняно з минулим пе-
реписом цей показник знизився на 3,3%. 

При цьому 2001 року тільки 94,4% укра-
їнців на Чернігівщині вважали рідною україн-
ську мову, а 5,6% — російську. Російську мову 
рідною вважало 88,8% росіян, українську — 

11,1% з них. Цікаво, що серед білорусів рідною 
білоруську мову вважали 32,5%, українську — 
21,3%, російську — 46,2%. Серед евреїв мову 
своєї національності рідною визнали 2,2%, 
українську — 29%, російську — 68,3%. 

Отже, визнання мови рідною кожною лю-
диною (від немовляти до глухонімої людини) під 
час перепису є досить складним і суб’єктивним 
явищем, над яким люди або не замислюються, 
або можуть здійснювати під впливом того, хто 
робить опитування. 

Дивіться самі. 
Проект програми Всеукраїнсько-

го перепису населення містить такі 
питання: 

6. Ваше етнічне походження (націо-
нальність) (за самовизначенням рес-
пондента, записати національність 
(народність) або етнічну групу) 
— відмова від відповіді 
9. Ваші мовні ознаки 
9.1. Ваша рідна мова 
9.2. Чи володієте українською мовою 
— так 
— ні 
9.3. Інші мови, якими Ви володієте 
— мова жестів 

Отже, громадянин України має 
право відмовитися під час перепису 
вказати свою національність. Вод-

ночас зобов’язаний дати відповіді 
на такі питання. Ваша рідна мова? 
Чи володієте українською мовою? У 
разі вагань це за нього обов’язково 
зробить хтось інший. 

Наступний Всеукраїнський перепис населен-
ня планувалося провести у 2011 році, але уряд 
Азарова – Януковича переніс його проведення 
на 2012 рік. Усі підготовчі заходи до перепису ма-
ють бути здійснені до 1 вересня 2012 року. 

Отже, цей перепис фактично відкидає і 
підміняє проведення референдуму щодо мови 
і на підставі закону Колесніченка – Ківалова, 
який Партія регіонів і комуністи з «тушками» з 
усіх сил протягують у Верховній Раді, може по-
ділити Украну з мовного питання так, як це за-
манеться партії влади: поділяй і володарюй. 

Враховуючи, що навіть на виборах в Укра-
їні й голосуванні у парламенті відбуваються 
фальсифікації, яким опозиція не може ефек-
тивно протидіяти, сфальшовані результати 
Всеукраїнського перепису 2012-го чи 2013 
року щодо мови, яку громадяни вважають рід-
ною, планується використати для розколу сус-
пільства і подальшого знищення української 
державності. 

Переконаний, що саме такий сценарій пар-
тія влади готує для українців у разі невдалих 
для неї результатів парламентських виборів. 

Сергій СОЛОМАХА, 
заступник голови обласної органі-

зації Української народної партії

Вибух мовного Чорнобиля
Регіонали зі своїми спільниками 

«продавили» закон про мови
Хамські цитати:
Чечетов: «Ми іх развєлі, как котят»
Сухий: «Це — голосування»
Колесніченко: «Ви — не народ»
3 липня 248 депутатів остаточно проголосували «мовний» законопроект. Пе-

ред тим його раптово з голосу поставив на голосування Адам Мартинюк.
Після голосування депутат від НУНС Лілія Григорович заявила: «Вони зробили 

це з порушенням регламенту, розставили своїх мордоворотів і ухвалили у другому 
читанні (законопроект про мови) в редакції першого читання».

Депутат від Партії регіонів Ярослав Сухий на питання журналіста «Як це нази-
вається?» відповів: «Голосуванням».

Голосування відбулося у перші хвилини пленарного засідання. Перед цим де-
путати від Партії регіонів, які зазвичай беруть участь у силових протистояннях, за-
йняли місця в ложі уряду.

Пізніше вони завадили депутатам від опозиції зірвати голосування. Незважа-
ючи на те, що опозиціонери вирвали мікрофони у президії Ради, віце-спікер Адам 
Мартинюк запустив голосування з місця cпікера Володимира Литвина. При цьому 
сам Литвин на засіданні був відсутній.

Перед початком пленарного засідання у Верховну Раду приїжджав Прем’єр 
Микола Азаров.

Після голосування регіонали не приховували задоволення від результатів го-
лосування. Регіонал Михайло Чечетов заявив: «Оцените красоту игры. Мы их раз-
вели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах».

Автор документа, регіонал Вадим Колесніченко також висловив задоволення 
голосуванням: «Ми не дали пресі розкачати цього човна питаннями, буде законо-
проект чи ні. Ви хотіли мордобою? Ми цього не допустили», — зазначив він. На за-
уваження, що вони «кинули» народ України, Колесніченко відповів: «Ви не народ 
України».

Яценюк говорить про дострокові 
вибори і падіння режиму

Опозиція вимагає проведення одночасних дострокових парламентських і пре-
зидентських виборів. Про це заявив лідер об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк на 
прес-конференції 4 липня.

Він зазначив, що в Україні розпочалася «повномасштабна політична криза». 
«Так звана стабільність Януковича рухнула остаточно. Більше міфу про стабільність 
немає. Слабий Президент, недороблена Рада, відсутні державні інститути, знище-
на Конституція… Авторитаризм призвів до початку кінця цього режиму», — сказав 
Яценюк.

Крім того, він заявив, що опозиція готова обговорити із Президентом умови 
проведення дострокових виборів у прямому ефірі.

«В Україні мають відбутися дострокові парламентські та президентські вибори. 
Народ України не обирав Януковича на той обсяг повноважень, яким він сьогодні 
користується. Тому, якщо Президент знайде в собі силу і мужність визнати, що він 
привів Україну до політичної кризи, до політичної ізоляції… він повинен оголосити 
про проведення дострокових парламентських і президентських виборів», — ска-
зав Яценюк. Він додав, що опозиція готова до такого сценарію.

Янукович інтегрує Україну 
в Донбас початку 1990-х 

Анатолій ГРИЦЕНКО, 
український політик, міністр оборони (2005 – 2007), голова Комітету ВР України 
з питань національної безпеки і оборони (від 2007), лідер партії «Громадянська 
позиція». Полковник запасу. 

Чи можна зупинити прийняття закону про мову-язык мирними, парламентськими 
засобами, коли Янукович & Со діють за межами закону? Ні, неможливо.

Діючи в стилі донецьких розборок початку 1990-х, вони можуть приймати будь-
які рішення.

Можуть проголосити Україну монархією, Януковича — імператором, а увесь біз-
нес у країні переписати на Сім’ю, разом із землею і людьми.

Депутати заблокують Раду? Проголосують письмово, прямо на Банковій.
Не захочуть голосувати? Янукович замість закону видасть указ. Яка йому різни-

ця, скільки законів порушувати — два, три чи десять?
Коли це закінчиться? Коли небезпеку усвідомить увесь народ. У тому числі, а можливо, найперше — на Дон-

басі. Там порядки початку 1990-х знають і пам’ятають. Дотепер скелети із шурфів викопують...
А мову Україна збереже — її збереже народ. Які б закони ця банда не приймала!

Більше інформації на www.grytsenko.com.ua

Незабаром усіх примусять визначитися 
з рідною мовою на всеукраїнському перепису
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Екс-міністру Тимошенко 
дали умовно

Апеляційний суд Києва пом’якшив вирок екс-міністру 
охорони навколишнього природного середовища Георгію 
Філіпчуку.

Суд замінив призначене йому покарання у вигляді 3 ро-
ків реального позбавлення волі на 2 роки в’язниці умовно. 
Філіпчук брав участь у судовому засіданні й після рішення 
суду був відпущений з-під варти.

Адвокат підсудного Щупеня заявив, що таке рішення не 
є повною перемогою, оскільки вважає, що в діях його під-
захисного немає складу злочину і суд повинен був повніс-
тю виправдати його. При цьому додав:  якщо Філіпчук при-
йме рішення домагатися повного виправдання, то він буде 
готувати касаційну скаргу.

Як відомо, 5 квітня Солом’янський райсуд Києва за-
судив Філіпчука до трьох років в’язниці за перевищення 
службових повноважень.

Екс-глава Мінприроди відшкодував державі близько 
1,4 мільйона гривень матеріального збитку.

За катування одеським 
міліціонерам дали умовний термін

В Одесі п’ятьом колишнім працівникам міліції, які кату-
ваннями довели до лікарняного ліжка двох чоловіків, ра-
йонний суд виніс умовний термін покарання. Як повідо-
мляє ТСН, із постраждалих вибивали зізнання в крадіжці 
запчастин від екскаватора. При цьому один з міліціонерів 
був приятелем підприємця, в якого вкрали майно.

У райвідділку протягом 5 годин працівники міліції били 
затриманих ногами, кулаками, а згодом і гумовими кийка-
ми. Коли ж це не допомогло, у хід пішли тортури струмом.

Допити міліціонери припинили, лише коли хлопці зне-
притомніли. Обох одразу ж забрали в лікарню. Там діагнос-
тували струс мозку, численні забиття та рани.

«Було видно, що їх катували електричним струмом», — 
згадує головний лікар Іванівської ЦРЛ Леонід Колесник.

За звіряче побиття людей міліціонерам, яких одразу ж 
звільнили з органів, загрожувало до 8 років ув’язнення. 
Проте суд надав злочинцям лише умовний термін.

У прокуратурі таким вердиктом здивовані й уже готу-
ють апеляцію. «Дії підсудних були кваліфіковані правиль-
но, але покарання, враховуючи обставини справи, на 
нашу думку, є м’яким», — прокоментував вердикт началь-
ник управління підтримки держобвинувачень прокуратури 
Одеської області Юрій Шарін.

Однак у прокуратурі не виключають, що апеляційний 
суд може підтримати рішення районного. Адже колишні мі-
ліціонери компенсували своїм жертвам витрати на ліку-
вання і моральну шкоду.

Парламент заборонив лікарям 
рекламувати ліки

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні в ці-
лому як закон законопроект № 10560, що забороняє ліка-
рям будь-яким способом рекламувати ліки.

Відповідно до закону керівники та працівники ліку-
вально-профілактичних і фармацевтичних (аптечних) за-
кладів не мають права: отримувати від виробників та/або 
реалізаторів лікарських засобів, виробів медичного при-
значення, їх представників винагороду в будь-якій формі; 
отримувати від виробників та/або реалізаторів лікарських 
засобів, виробів медичного призначення, їх представників 
— зразків лікарських засобів, виробів медичного призна-
чення; рекламувати будь-яким способом лікарські засо-
би, вироби медичного призначення, в тому числі виписува-
ти лікарські засоби на бланках (рецептурних бланках), що 
містять інформацію рекламного характеру, а також на яких 
надруковані найменування лікарських засобів та/ або їх 
виробників; вказувати при призначенні лікарських засо-
бів, виробів медичного призначення найменування вироб-
ників.

Також лікарям заборонили надавати недостовірну чи 
не в повному обсязі інформацію про наявність лікарських 
засобів, що мають однакову міжнародну непатентовану 
назву, зокрема приховувати інформацію про наявність лі-
карських засобів, виробів медичного призначення, що ма-
ють аналоги за низькою ціною. 

Нагадаємо: з 1 липня 2012 року набуло чинності поло-
ження, згідно з яким із вивісок аптек повинна зникнути ін-
формація, яка містить рекламу.

Посилено кримінальну 
відповідальність 

за фальсифікацію ліків
Верховна Рада постановила, що незаконне виготов-

лення, придбання, перевезення, пересилання, зберіган-
ня ліків для збуту тягнуть за собою позбавлення волі на 
строк від трьох до п’яти років з конфіскацією фальсифіка-
тів. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змо-
вою групою осіб, караються позбавленням волі від 5 до 8 
років з конфіскацією фальсифікату і майна. Дії, що спричи-
нили смерть чи інші тяжкі наслідки або вчинені в особливо 
великих розмірах, караються позбавленням волі на строк 
від 8 до 10 років або довічним ув’язненням з конфіскацією 
фальсифікату і майна.

Бліц-інформ

Перша з них — вузька, персональна. 
Іграми навколо Конституції українські пре-
зиденти намагаються пояснити провали 
очолюваної ними влади. Нинішній керма-
нич спочатку пропонував потерпіти, поки 
запущені ним реформи дадуть позитив. Але 
дуже скоро стало очевидно, що реформи — 
міф, під завісою якого йде остаточне погра-
бування країни. Так звана адміністративна 
реформа призвела до того, що видатки на чи-
новницький апарат склали 16,8 млрд грн, а 
всі соцвиплати населенню — 14 млрд грн! 
Так звана пенсійна реформа, яка мала змен-
шити дірку в Пенсійному фонді, призвела до 
того, що після підвищення пенсійного віку 
українським жінкам, знищення пільг з вислу-
ги й тому подібним «драконівським заходам» 
ця дірка збільшилася із 30 мільярдів за Тимо-
шенко до 65 мільярдів — за Януковича. Ме-
дична реформа на ділі означає лише знищен-
ня і так кволої мережі райлікарень та ФАПів. 
Земельна реформа без жодних маскувань є 
скуповуванням національного багатства за 
безцінь.

Увесь цей мафіозний дерибан супрово-
джувався тужною піснею «У всьому винна 
Юля». Але, погодьтеся, що на третій рік не-
обмеженої влади Януковича ця пісня ви-
кликає лише криву посмішку над танцю-
ристом, якому відомо що заважає.

У критичних умовах виборчої кампанії 
влада згадала про ще одну пісню трутнів із 
президентськими повноваженнями. Тепер 
для «покращення нашого життя вже сьогод-
ні», виявляється, треба переписати Консти-
туцію. Бажано так, щоб ніяких виборів у на-
роду вже й не було.

Але цей процес конституційного свер-

бежу має ще й другу, більш глибоку полі-
тичну причину. Річ у тому, що при всіх своїх 
вадах текст Основного закону містить ши-
рокий набір прав людини і механізм наро-
довладдя. Владна олігархія не хоче ні ді-
литися з народом, ні тим більше дозволяти 
йому міняти їх владу.

Щоб зрозуміти, що таке українська 
влада, досить глянути на історію закону 
про недопущення подвійного оподаткуван-
ня з Республікою Кіпр. У перекладі на нор-
мальну мову в ньому йдеться про те, що 
наші олігархи, які господарюють в Україні, 
але тримають банківські рахунки на Кіпрі, 
мають право платити податки лише в одній 
країні — в Україні (де податок на прибуток 
— 30%) чи на Кіпрі (де цей податок близь-
ко 3%). Цей закон намагалися скасувати 
в українському парламенті разів зо двад-
цять. І завжди ці спроби провалювалися 
голосами ПР, Литвина, КПУ і багатих депу-
татів із НУ-НС і БЮТ.

Як результат — із України щорічно ви-
водяться в офшорні зони понад 200 млрд 
грн, що рівнозначно доходам Держбюдже-
ту. Саме тут зарита собака ганебних укра-
їнських зарплат і пенсій. Чудес не буває: 
якщо хтось стає мільярдером, то десятки 
мільйонів мають стати жебраками.

У цьому відношенні влада Януковича 
— 100% влада олігархів. Недарма світові 
агенції фіксують фантастичні в часи кризи 
темпи росту капіталів Ахметова, Пінчука, 
Коломойського. Прогнозовано найбільши-
ми темпами зростають мільярди сім’ї Яну-
ковича.

Звідки таке чудо? З нових виробництв? 
З нових технологій? Ні — з кишень погра-

бованого народу. Річна мінімальна пенсія 
українця менша від річного доходу глави 
Нацбанку в 150 тисяч разів! Середня зар-
плата українця в три рази менша від ли-
товця, в 4 рази менша від поляка, в 5 разів 
менша від чеха.

Правляча мафія завжди важко пере-
живає часи виборів. Як після Французької 
революції королі запам’ятали, що каміння 
вміє літати, а гільйотина робить своє діло, 
так і після Майдану народ і олігархи втями-
ли, що на виборах усе в руках людей, а вла-
да — змінна.

Саме тому перед виборами й загострю-
ється бажання крупного капіталу переписати 
українську Конституцію. Так робило оточення 
Кучми в 2004 році, так намагаються робити і 
придворні мільярдери Януковича.

Що ми можемо протиставити їхнім пла-
нам закріплення в Основному законі прин-
ципів межигірської рабовласницької рес-
публіки?

Перше: опозиція має чітко проголосити 
своєю метою зміну системи олігархії. Полі-
тично це означає несумісність держслужби 
і бізнесу. Економічно це означає необхід-
ність сплати податків тут, в Україні.

Друге: пограбоване населення має ви-
йти із заціпеніння і захистити себе. 90% го-
ловних питань 90% виборців зводяться до 
однієї відповіді: скинь мафію!

І тільки після цього поговоримо і про 
мову, і про Конституцію...

Юрій ЛУЦЕНКО,
лідер «Народної самооборони»

«Українська правда» 
(www.pravda.com.ua)

Шановний український народ, шанов-
ні члени парламенту! Закінчилось Євро-
2012 — і ми можемо сміливо сказати про 
те, що українці пройшли тест на європей-
ськість. Ми дійсно довели, що ми — євро-
пейська держава. Проте українська корум-
пована і авторитарна влада такого тесту на 
європейськість не пройшла. Саме завдяки 
цій владі сьогодні українці не мають мож-
ливості пересуватися вільно теренами Єв-
ропейського Союзу, саме завдяки цій владі 
до сьогоднішнього дня Україна не підписа-
ла зони вільної торгівлі й угоди з Європей-
ським Союзом про політичну асоціацію.

Тому об’єднана опозиція «Батьківщи-
на» чітко наголошує: Євро пройшло, час 
каміння розкидати закінчився, тепер бу-
демо збирати каміння. Опозиція вима-
гає створення слідчої комісії на пред-
мет використання 10 мільярдів дола-
рів США, які надійшли на будівництво 
об’єктів інфраструктури Євро-2012 з 
кишень 46 мільйонів українців. 

Відповідно до останнього висновку Єв-
ропейської комісії навіть Молдова пере-
гнала Україну сьогодні в отримані безві-
зового режиму. З Україною не підписаний 
план дій щодо завершення першого етапу 
безвізового режиму. Вина в цьому лежить 
персонально на Президенті Януковичу і на 
так званій більшості. Ви маєте більшість, 
проте ви не спромоглися прийняти відпо-
відних законів для того, щоб українці мо-
гли вільно перетнути кордони країн-членів 
Європейського Союзу. Опозиція вимагає 
від більшості негайно прийняти весь пакет 
необхідних документів для того, щоб Євро-
пейська комісія підтвердила просування 
України по шляху безвізового режиму. Ми 

вимагаємо для українських громадян єв-
ропейського майбутнього, ми вимагаємо 
для українських громадян безвізового ре-
жиму, ми вимагаємо від Президента Яну-
ковича і парламентської більшості негайно 
прийняти відповідні закони. 

Проте парламентська більшість цю 
більшість використовує не для громадян 
України, а використовує її для розколу 
України, використовує її в першу чергу для 
знищення Української держави і для зни-
щення української мови. Так декілька тиж-
нів тому 234 антиукраїнські і антидержавні 
картки зробили перший крок до того, щоб 
знищити українську мову. Ми наполягаємо 
на тому, що в Україні, відповідно до статті 
10 Конституції, є, буде і залишається єдина 
державна мова — українська. І, що б ви не 
робили, ви ніколи не позбавите Україну її 
душі та її мови. 

Окремо зазначу про те, що голосування 
відбувалося 234 картками. Треба відходи-
ти від карток, а переходити до персональної 
відповідальності кожного. Опозиція зая-
вила про те, що ми із сьогоднішнього 
дня вимагаємо виконання Конституції 
щодо особистого голосування. І влас-
ним прикладом, і власною відповідальністю 
показуємо те, що тільки народний депутат 
України має право голосувати, а не його ко-
лега. Переконані в тому, що особисте голо-
сування ніколи не дасть 226 голосів за цей 
антидержавний і антиукраїнський закон. 

Ми вимагаємо від цієї так званої 
влади і більшості виконання української 
Конституції щодо її базових статей, в 
тому числі єдиної державної мови. Ви-
користовуйте більшість не для розко-
лу країни, а використовуйте більшість 
для того, щоб підняти соціальні стандар-

ти, прийняти закони, які внесла опози-
ція, щодо підвищення мінімальних про-
житкових рівнів, заробітної платні, пен-
сії, введення кримінальної відповідаль-
ності за голосування чужими картками, 
антикорупційної люстрації і реального 
просування України на шляху до Євро-
пейського Союзу, а не коліть країну. 

Ми знаємо про те, що об’єднана опо-
зиція буде боротися за майбутнє країни і 
ми виберемо це майбутнє країни на чес-
них парламентських виборах 2012 року. 
Що б ви не робили, ми будемо рухатися 
вперед. Що б ви не робили, Україна зали-
шиться державою зі своєю мовою. При-
йде час, коли не буде Президента Януко-
вича, прийде час, коли Партія регіонів за-
лишиться тільки в історичному довідни-
ку Верховної Ради України, прийде час, 
коли більшість з тих, які сьогодні сидять за 
цими лавами і мають значки народних де-
путатів України, не будуть народними де-
путатами України. І прийде час, коли ваші 
діти і онуки прийдуть і поставлять вам про-
сте запитання: «Тату чи діду, чому ти про-
дав Україну, чому ти продався Янукови-
чу?» (Оплески) В Україні не вмерла ні сла-
ва, ні воля, ні українська мова. І ми зроби-
мо все для того, щоб Українська держава 
процвітала. А ті, хто зрадив українську 
державу, понесли за це відповідальність. 
Слава Україні!

Танці навколо Конституції
Із дивною послідовністю кожний український президент через пев-

ний час після свого обрання починає кампанію щодо зміни Конституції. 
Так було при Кучмі, при Ющенку, так продовжується і при Януковичу.

Діючий глава держави ризикує взагалі увійти в історію як найбіль-
ший ґвалтівник Основного закону країни — обраний за однією Кон-
ституцією, він у незаконний спосіб скасував її в погоні за царськими 
повноваженнями, а тепер прагне ще раз її переписати під особистим 
контролем.

Чим викликана така настирливість українських керманичів у цьому 
напрямку? Чому вони не можуть виконувати своїх функцій гаранта Кон-
ституції, а постійно намагаються змінити її?

На це є дві причини.

Арсеній ЯЦЕНЮК:

«Ми вимагаємо від цієї так званої 
влади виконання Конституції»
Виступ на сесії Верховної Ради України 3 липня ц.р.
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«Ніж хірурга увійшов у її лоно і від-
ступив, залишаючи по собі на її живо-
ті свіжий нерівний рубець…» . (Джеймс 
Джойс, «Джакомо Джойс»)

«Трупи євреїв гниють довкола мене 
в плісняві їхнього святого поля. Це мо-
гила її народу. Цей звідник Мейсель 
привів мене сюди. Він он за тими де-
ревами стоїть з покритою головою над 
могилою своєї жінки-самогубниці…».

«Втопивсь у срібній тій воді
Якось володар-загорілець
І виплив мертвий, а тоді
Лежав на березі горілиць…».
(Із поеми «Пісня нелюбого», Гійом 

Аполлінер).

«Потім мотор замовк, і знадвору 
почувся чийсь голос:

— Мерців сюди, є там мерці?
— Отуди к бісу! — вилаявся шофер. 

— Ви що, вже не робите затемнення?
— Поможе тут затемнення, коли 

все місто горить вогнем.
— Мерці є, питаюся?
— Не знаю.
— Мерців сюди, чув? А решту схо-

дами нагору…».
Генріх Белль (німецький прозаїк, 

без назви).

«Зате куди оригінальніше інше: 
смерть тут пов’язана з деякою моро-
кою… Крива смертності щодня стри-
бає вгору. Ви ніколи не бачили, як роз-
стрілюють людину? (Далі йде ретель-
ний опис, смакування деталей).

(Альбер Камю,  «Чума», скорочено).

Ну, як вам, шановні читачі, таке 
чтиво? Що не кажіть, а приємного 
мало. Ці шматки текстів із хресто-
матійного посібника «Зарубіжна лі-
тература» для 11 класу загальноос-
вітніх навчальних закладів (столичне 
видавництво «Ґенеза», 2004 р.). Ци-
тувати буквально все це ретельно (і 
вдало) замасковане жахіття нема 
потреби, бо, щоб його читати, треба 
мати міцну нервову систему. А уявіть 
собі, що старшокласники, які ще не 
досягнули справжнього повноліття 
і в яких, власне, дуже вразлива не-
рвова система, все це не лише про-
сто читають: змушені перечитувати 
по декілька разів, детально аналі-
зувати, вивчати, писати твори після 
прочитання… Не знаю, чим керува-
лися автор посібника Євгенія Воло-
щук та кандидат філологічних наук 
Б. Бігун (останній добирав худож-
ні тексти), які укладали й формува-
ли це шкільне «диво», але в мене 
з’явилася нав’язлива думка: може, 
надалі варто було б запровадити ме-
дичне обстеження всіх, хто хоч якось 
причетний до формування шкільних 
підручників? Перепрошую, але ви-
щезгаданий посібник — це свідомо 
закладена «кимось» бомба сповіль-
неної дії, начинена хвороботворни-
ми вірусами, які, потрапивши до моз-
ку дитини, руйнують ще остаточно не 
сформований не лише інтелект, а й 
світогляд. 

На що розраховували у Міністер-
стві освіти і науки України ті мудрагель-
ні чиновники, які рекомендували цей 
«страхополох» під виглядом навіть не 
підручника, а посібника? Як завжди: 
батьки не побачать, а діти не пожалі-
ються. Я би також не побачила, якби 
не син, котрий, не встигаючи прочита-
ти чергового тексту (програмне наван-
таження у випускному класі жахливе), 
попросив мене, щоб я це зробила і по-
тім йому переказала…

Повірте мені: коли я взяла до рук 
хрестоматію і розгорнула на сторінці, 
де були «Запахи. Історія одного вбив-
ці» («Стихія абсурду». Патрік Зюскінд), 
— я, висловлюючись мовою сучас-
них молодих людей, була «заскочена», 
тобто шокована. Текст, який я мала 
прочитати, мої мізки категорично від-
мовлялися сприймати на будь-яких 
рівнях:

«Побачивши його, дівчинка 
скам’яніла від переляку, і Гренуй мав 
досить часу, щоб оповити руками її 
шию. Вона не намагалася кричати, не 
зробила жодного поруху, щоб вивіль-
нитись. А він на неї не дивився зовсім, 
її милого, засіяного ластовинням об-
личчя, червоних губів, великих іскрис-
то-зелених очей він не бачив, бо, коли 
душив її, не розплющував очей, думаю-
чи тільки про одне: не втратити жодної 
крихти її запаху.

Вже мертву він поклав її на землю 
серед сливових кісточок, розірвав на 
ній сукню, і струмок запаху став пото-
ком, який затопив його з головою. Він 
припав обличчям до її шкіри і провів 
широко роздутими ніздрями від живо-
та до грудей, по шиї, обличчю, волос-
сю й знову до живота, нижче, до її ста-
ті, стегон, до її білих ніг. Він обнюхав її 
всю, з голови до п’ят, визбирав останні 
краплі її  запаху на підборідді, в пупку, 
на згинах рук…».

Чи ж це не чистої води збочення? 
Чому мої (читай — наші) діти повинні 
«перейматися» чиєюсь хворобливою 
уявою? І в які кабінети треба стукати 
батькам, аби захистити права своїх ді-
тей на отримання ними чистої і світлої 
інформації, на захищення їхньої свідо-
мості під час перебування у школі? На-
разі батьки безсилі вберегти й захис-
тити  дитячу душу і свідомість від «теле-
візійної диверсії» вдома, то хто відте-
пер може гарантувати, що це зробить 
школа, де їхні чада проводять більшу 
половину свого часу…

Але це ще не все. Я звернула увагу 
в кінці вищезгаданого тексту на запи-
тання до учнів. Від обурення хочеться 
волати, такий від них «віє» цинізм!

1. Чи вважаєте ви скоєне Гренуєм 
вбивство абсурдним?

2. Як ви гадаєте, чи є унікальною 
змальована в романі ситуація прине-
сення іншої людини в жертву творчим 
імпульсам генія?

«Об’єкти доводилося знерухомлю-
вати, до того ж так раптово, щоб вони 
не встигали перелякатись чи опирати-
ся. Вперше Гренуй випробовував цей 
спосіб на цуценяті. Він помітив його 
біля різниці… В той час, коли воно з ра-
дісно схвильованим скавчанням потя-
глося до Гренуєвої лівої руки по м’ясо, 
той різко вдарив його по голові полі-
ном. Цуценя померло так раптово, що 
вираз щастя лишався на мордочці та в 
очах ще й тоді…».

Далі: «Зараз він залюбки винищив 
би всіх на земній поверхні…».

Увесь текст (а це кільканадцять 
сторінок) тримає читача у важкій пси-
хологічній напрузі, тим більше, що чи-
тати край не хочеться, але мусиш, щоб 
не отримати «0» балів.

Патрік Зюскінд — німець. Нині 
мешкає у Франції та Німеччині. Веде 
усамітнений спосіб життя (у посібни-
ку написано — замкнений). Уникає 
інтерв’ю та публічних виступів. Воче-
видь —  докупи «зібрались» усі симпто-
ми психічно хворої людини.

То чому старшокласники мають 
у детальному розрізі вивчати тексти, 
які колись написала людина з хворою 
уявою? І де гарантія, що це писало-
ся не в стані епілептичного нападу? 
Як свого часу це було із Федором До-
стоєвським.   Я не відкрию Америки, 
якщо напишу, що, читаючи будь-який 
текст, людина візуалізує прочитане. 
А якщо в неї задатки психічних відхи-
лень? Не треба закінчувати медвузу і 
бути психіатром, аби зрозуміти, що в 
даному випадку і в такій ситуації по-
дібні тексти тільки підсилюють згубну 
дію хворобливої уяви. Тому, панове, 
нема чого дивуватися, коли на шпаль-
тах газет у розділі кримінальної хроні-
ки все частіше сьогодні зустрічають-
ся повідомлення про вбивства, ско-
єні підлітками. Парадокс, але факт: 
цього навчають в одному зі шкільних 
посібників.

Я перечита-
ла всі 560 сторі-
нок хрестоматії, бо 
мене, повірте, охо-
пив страх за сина. 
Того дня я дякувала 
Небесам за те, що 
обставини склалися 
так, що не син читав 
той згубний текст, а 
я. Адже у мене вже 
сформований світо-
гляд, і я, зрештою, 
можу відрізнити 
зерно від полови…

Розділ «Зі 
скарбниці західної 
художньої прози 50 
– 70-х років» геть 
вражає. Бо слово 
«скарбниця» несе у 
своїй первісній гли-
бині «скарб». Відпо-
відно відразу вини-
кає асоціація із ду-
ховним скарбом. У 
моєму ж розумінні скарб — це щось 
особливе й неоціненне. А нашим дітям 
із цієї «скарбниці» пропонують уривок 
з роману… Вільяма Джеральда Хол-
дінга «Володар мух». Пропоную вашій 
увазі деякі ці «скарби». Роблю це тіль-
ки для того, щоб ви зрозуміли: у свідо-
мість наших дітей нагло і без дозволу 
втручаються! І це не оповідка чи пере-
каз  фантастичного фільму чи якоїсь 
розповіді, це сумні реалії нашого сьо-
годення:

«Я застерігаю тебе. Я можу розлю-
титися. Ти там непотрібен. Ти зайвий. 
Ми хочемо побавитись на цьому ост-
рові. Тож не будь упертою, бідолашна, 
заблукана дитино, а то… ми тебе коц-
немо. Ясно? Саймона ковтнула паще-
ка. Він упав непритомний. Кровотеча 
допомогла Саймонові, він опритомнів. 
Володар Мух висів на палиці, як чор-
ний м’яч…».

Наступний автор «скарбниці» — 
Пауль Целан зі своєю «Фугою смерті». 
Але зупинятись на ньому не варто, шко-
да паперу. А ось що пропонує Кобо Абе 
(японська скарбниця) із роману «Люди-
на-коробка»: «Людина, з’явившись на 
вулиці у звичайнісінькій картонній ко-
робці, вже не людина й не коробка, а 
перевертень, який вабить до себе лю-
дей. Так само вабить до себе балаган-
ний плакат: чоловік-ведмідь і жінка-га-
дюка, які від люті ладні розірвати одне 
одного, тільки купіть квиток. Одначе 
злість людини-коробки складніша…» 
— і так далі, і тому подібне.

Схоже на те, що титуловані упоряд-
ники і рецензенти  хрестоматії, а це, 
сподіваюсь, не останні в Україні люди 
(Д. Затонський — доктор філологічних 
наук, професор, академік НАН Украї-
ни; Т. Чередник — кандидат філологіч-
них наук, О.Соколова — вчитель-мето-
дист; А. Черниш — учитель-методист), 
не дуже переймалися якістю текстів. 
Через те говорити про якусь естетичну 
насолоду від прочитаного — не може 
бути й мови. Практично тема майже 
всіх творів — тема смерті й насильства 
(за винятком двох – трьох). І це 560 
сторінок!

Тема смерті, депресії, песимізму та 
суїциду, як привид, витає сторінками 
хрестоматії:

«Коли вмирають коні — зітхають,
Коли вмирають трави —  

засихають,
Коли вмирають сонця — згасають,
Коли вмирають люди — пісні

співають».
(Веніамін Хлєбніков, без назви).

«Смертний піт на чолі…
Смертна мить».

(Анна Ахматова)

«А чому самоцвіт холодний,
Як утоплениця в воді?»

(Пабло Неруда)

«Втопився у срібній тій воді
Якось володар – загорілець
І виплив мертвий, а тоді
Лежав на березі горілиць».

 (Гійом Аполлінер,
 із поеми «Пісня нелюбого».

До речі, наступний твір — «Заріза-
на голубка й водограй»). 

А що вже казати за твір Тома-
са Манна «Маріо і Чарівник», який на-
скрізь пронизаний суцільною психоло-
гічною напругою і завершується вбив-
ством…

А загадкова смерть у «Гранатовому 
браслеті» Олександра Купріна?

Чи «Гостина старої дами» швей-
царського драматурга Фрідріха Дюр-
ренматта, де тільки й мови, що про 
смерть?

У Івана Буніна є безліч чудо-
вих творів. Але ж ні, до хрестома-
тії чомусь відбирають насамперед  
його «Легке дихання»: «На кладови-
щі, над свіжим глиняним насипом, 
стоїть новий дубовий хрест…». Іс-
торія про те, як чотирнадцятирічна 
гімназистка Оля Мещерська, това-
ришуючи з п’ятдесятишестирічним 
офіцером, стала жінкою… І серед 
запитань до учнів є й таке: «Вио-
кремте у творі епізоди, пов’язані з 
темою смерті».

Тому, коли читаєш п’єсу «Носоро-
ги» французького драматурга Ежена 
Йонеско, то з полегшенням зітхаєш, бо 
там з головним героєм, власне, нічого 
серйозного не відбувається, бо він за-
лишається… живим. Правда, на чолі в 
нього виростає ґуля, і сам герой зго-
дом перетворюється на носорога. Але 
на фоні інших текстів, погодьтесь, це 
дурниця, яка не варта уваги. 

Отож після прочитання (а у випадку 
учнів — вивчення) хрестоматії перед-
мова до неї звучить як нечуване циніч-
не зухвальство.

Судіть самі: «Ця подорож (книгою) 
вимагає не стільки допитливості, скіль-
ки справжньої роботи — читацької та 
духовної. Проте за всієї своєї склад-
ності вона подарує тобі безцінні скар-
би морального й естетичного досвіду 
людства ХХ століття. (???!!!) Ким би і 
де б ти не був у майбутньому, цей ДУ-
ХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ (виділення 
моє) капітал залишиться з тобою (бо-
ронь Боже! — авт.) і збагачуватиме 
твої уявлення про світ навколо й все-
редині тебе».

Як можна писати, що цей посібник 
— «путівник, або кілька суто практич-
них порад». Це ж які практичні поради 
маються на увазі? Але автори нехту-
ють почуттями юних читачів і продо-
вжують видавати «перли»: «Важливі-
шим є те, що ти візьмеш звідси, як-то 
кажуть, для душі».

А мені, між іншим, моторошно при 
одній згадці про цю (вагаюсь, не знахо-

джу словесного відповідника, бо його 
насправді в даному випадку просто не-
має) версію буцімто хрестоматійного 
підручника.

Мені страшно так само, як і геро-
їні  швейцарського драматурга Макса 
Фріша, якого також  друкують у вище-
згаданій хрестоматії:

«Ельвіра. Боже мій!.. Дитино, як ти 
прийшла сюди?

Віола.  Мені не спиться.
Ельвіра.  В такий час!
Віола. Я так боюся, мамо…
Ельвіра. Чого ти боїшся?
Віола.  Мені приснилося таке 

страхіття, мамо…
Ельвіра. Дитино!
Віола.  Мамо, в наш дім прийшла 

смерть». 

І тому я, на відміну від тих, хто не 
читав цього підручника, зовсім не зди-
вувалася, коли дізналася, що іспит 
із зарубіжної літератури у класі мого 
сина згодилася складати тільки одна 
учениця, та й то тільки тому, що вона 
йшла на «золоту» медаль, а література 
їй легко давалася…

Висновок? Напевно, страшно не 
мені одній. Бо я свого часу зі своїми 
ровесниками із шкільних підручни-
ків черпала тільки світле і чисте, до-
бре і гарне. Мене вчили розрізняти, 
де добро, а де зло, на кращих світо-
вих зразках літературної вершин-
ності. Що прихопить із такого «путів-
ника» собі на майбутнє сучасна ди-
тина-підліток, не мені вам казати, а 
ще, якщо взяти до уваги, скільки ді-
тей вже встигло «виховатися» на цій 
хрестоматії, то коментарі, як кажуть, 
зайві… А від моменту виходу її у світ 
минуло вже десять років…

Тим часом російська соціолог 
Діна Хапаєва зробила цікаве дослі-
дження, яке вийшло окремою книж-
кою — «Готическое общество: мор-
фология кошмара» (Москва, «Новое 
литературное обозрение»). Про на-
слідки впливу на наших сучасників (а 
особливо — на молодь) готичної ес-
тетики в літературі. Зокрема відомо-
го твору  Дж. Р.Р.Толкіна «Володар кі-
лець». На думку дослідниці, цей жанр 
перетворився на тотальний сканер 
суспільної свідомості. Відбулась фак-
тична підміна людської моралі. За-
мість неї ми маємо вампірів, відьом 
та іншу всяку нечисть.

Збіг навчальний рік. Не за горами 
— новий. Які ще «приємні несподіван-
ки» можуть звалитися на світлі голо-
ви українських дітей? І що робити для 
того, аби захистити їх від нечуваного 
свавілля з боку міністерських чинов-
ників?

P.S. Нещодавно вчителька од-
нієї сільської школи бідкалась: єди-
ний добрий твір Сент-Екзюпері 
«Маленький принц», який був у під-
ручнику, «викинули», а замість ньо-
го поставили «Гаррі Поттера». Так і 
хочеться запитати всіх нас вустами 
головного героя твору — Малень-
кого принца, який казав, що світ 
любити треба через Серце: «А яка 
репутація у планети Земля?» Чи є у 
неї майбутність?

Валентина  СЕМЕНЯК-ШТАНГЕЙ, 
член Національної спілки журналістів 

України, член обласного літературного 
об’єднання при Тернопільській обласній 

організації Національної 
спілки письменників України, 

м. Тернопіль 

P.S. Стаття була опублікована в 
«Молоді України» минулого року (м. 
Київ), наприкінці року в газеті «Місто» 
(вересень, жовтень, листопад, грудень) 
було обговорення на її сторінках. Але, 
уявіть собі, жоден педагог не відгук-
нувся! Хоча у приватних розмовах — 
обурюються… 

(Газета «Слово Просвіти», 
№ 27, 5.07.2012)

Смертоносні підручники: 
випадковість чи втілення в життя 

чиєїсь хворобливої уяви? 
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Інформацію про це можна знайти у  Фе-
деральному списку екстремістських матері-
алів, розміщеному на сайті Міністерства юс-
тиції РФ, повідомляє «Українська інформа-
ційна служба».

Зараз у списку перебуває 1271 найме-
нування заборонених для тиражування на 
території Росії книг, брошур, газетних мате-
ріалів та Інтернет-публікацій. Уперше список 
був опублікований у липні 2007 року і скла-
дався з 14 найменувань.

Поруч із назвами публікацій у дужках за-
значається підстава заборони на їхнє поширен-
ня на території РФ, зазвичай це рішення судів.

Серед даного списку, де переважають 
публікації про світову змову, націонал-соціа-
лізм, національно-визвольний рух на Кавка-
зі та матеріали антипутінського спрямуван-
ня, є й чимало видань українських авторів і 
науковців, чиї матеріали не перебувають під 
забороною в самій Україні чи в інших держа-
вах. Серед них переважають книги про Голо-
домор як акт геноциду українського народу.

Є також матеріали про злочини НКВД, 
при чому зроблені на підставі архівних доку-
ментів. Є також книга про діяльність Степана 
Бандери   (чомусь він фігурує як Степан Бен-
дера) та книга українського публіциста Ві-
ктора Рога («Роога», як зазначено у списку) 
«Молодь і націоналізм».

Ось перелік цих книг відповідно 
до місць у Федеральному списку:

1149. Печатное издание Руслан Викто-
рович Частий «Степан Бендера. Мифы. 
Легенды. Действительность» 2007 г.;

1150. Печатное издание Вiктор Роог 
«Молодь i нацiоналiзм» 2002 г.;

1151. Печатное издание «Голодомор 
1932 – 1933 рокiв в Українi: Матерiали 
кримiнальноi справи № 475»;

1152. Печатное издание Юрiй Шапо-
вал, Володимир Пристайко, Вадим Золота-
рьов «ЧК – ГПУ – НКВД в Українi: особи, 
факти, документи» 1997 г.;

1153. Печатное издание Владимир Ва-
силенко «Голодомор 1932 – 1933 годов 
в Украине как преступление геноци-
да: правовая оценка» 2009 г.;

1154. Печатное издание Василь Мороч-
ко (знову помилка, адже справжнє прізвище 
науковця – Марочко) «Геноцид українцiв. 
Серiя: Голодомори 1932 – 1933. Голо-
домор» 2007 г.

Всі ці видання заборонені рішенням Мє-
щанського суду Москви від 1 грудня минуло-
го року.

«Вирок» цілому ряду українських книг 
було винесено приблизно в той самий тер-
мін, коли в РФ почалося переслідування 
Об’єднання українців у Росії (ОУР).

Поняття «Федеральний список екстре-
містських матеріалів» було введено законом 
РФ «Про протидію екстремістській діяльнос-
ті» у 2002 році.

Адмінкодекс Росії за «виробництво і роз-
повсюдження екстремістських матеріалів» 
передбачає штраф або 15 діб в’язниці. Мож-
ливі і звинувачення за різноманітними стат-
тями Кримінального кодексу (наприклад, ст. 
280 «Публічні заклики до здійснення екстре-
містської діальності»).

«Українська правда», 
«Історична правда»

1622 — наказ царя Михайла з подання Мос-
ковського патріарха Філарета спалити в держа-
ві всі примірники надрукованого в Україні «Учи-
тельного Євангелія» К. Ставровецького.

1696 — ухвала польського сейму про за-
провадження польської мови в судах і установах 
Правобережної України.

1690 — засудження й анафема Собору РПЦ 
на «кіевскія новыя книги» П. Могили, К. Ставро-
вецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Ра-
дзивиловського та інших.

1720 — указ Петра І про заборону книгодру-
кування українською мовою і вилучення україн-
ських текстів з церковних книг.

1729 — наказ Петра ІІ переписати з україн-
ської мови на російську всі державні постанови і 
розпорядження.

1763 — указ Катерини II про заборону ви-
кладати українською мовою в Києво-Могилян-
ській академії.

1769 — заборона Синоду РПЦ друкувати та 
використовувати український буквар.

1775 — зруйнування Запорізької Січі та за-
криття українських шкіл при полкових козацьких 
канцеляріях.

1789 — розпорядження Едукаційної комісії 
польського сейму про закриття всіх українських 
шкіл.

1817 — запровадження польської мови в 
усіх народних школах Західної України.

1832 — реорганізація освіти на Правобе-
режній Україні на загальноімперських засадах із 
переведенням на російську мову навчання.

1847 — розгром Кирило-Мефодієвського 
товариства й посилення жорстокого пересліду-
вання української мови та культури, заборона 
найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомаро-
ва та інших.

1862 — закриття безоплатних недільних 
українських шкіл для дорослих у підросійській 
Україні.

1863 — Валуєвський циркуляр про заборо-
ну давати цензурний дозвіл на друкування укра-
їномовної духовної і популярної освітньої літера-
тури: «Жодної окремої малоросійської мови не 
було і бути не може».

1864 — прийняття Статуту про початкову 
школу, за яким навчання має проводитися лише 
російською мовою.

1869 — запровадження польської мови як 
офіційної мови освіти й адміністрації Східної Га-
личини.

1870 — роз’яснення міністра освіти Росії 
Д.Толстого про те, що «кінцевою метою освіти всіх 
інородців незаперечно повинно бути обрусіння».

1876 — Емський указ Олександра ІІ про за-
борону друкування та ввезення з-за кордону 
будь-якої україномовної літератури, а також про 
заборону українських сценічних вистав і друку-
вання українських текстів під нотами, тобто на-
родних пісень.

1881 — заборона викладання у народних 
школах та виголошення церковних проповідей 
українською мовою.

1884 — заборона Олександром IIІ україн-
ських театральних вистав у всіх малоросійських 
губерніях.

1888 — указ Олександра IIІ про заборону 
вживання української мови в офіційних устано-
вах і хрещення українськими іменами.

1892 — заборона перекладати книжки з ро-
сійської мови на українську.

1895 — заборона Головного управління в 
справах друку видавати українські книжки для 
дітей.

1911 — постанова VII дворянського з’їзду в 

Москві про виключно російськомовну освіту й не-
припустимість вживання інших мов у школах Росії.

1914 — заборона відзначати 100-літній 
ювілей Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про ска-
сування української преси.

1914, 1916 — кампанії русифікації на За-
хідній Україні; заборона українського слова, 
освіти, церкви.

1922 — проголошення частиною керівни-
цтва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У «теорії» боротьби в 
Україні двох культур — міської (російської) та се-
лянської (української), в якій перемогти повинна 
перша.

1924 — закон Польської республіки про об-
меження вживання української мови в адміні-
стративних органах, суді, освіті на підвладних по-
лякам українських землях.

1924 — закон Румунського королівства про 
зобов’язання всіх «румунів», котрі «загубили ма-
тірну мову», давати освіту дітям лише в румун-
ських школах.

1925 — остаточне закриття українського 
«таємного» університету у Львові.

1926 — лист Сталіна «Тов. Кагановичу та ін-
шим членам ПБ ЦК КП(б)У» із санкцією на бороть-
бу проти «національного ухилу», початок переслі-
дування діячів «українізації».

1933 — телеграма Сталіна про припинення 
«українізації».

1933 — скасування в Румунії міністерського 
розпорядження від 31 грудня 1929 p., котрим до-
зволялися кілька годин української мови на тиж-
день у школах з більшістю учнів-українців.

1934 — спеціальне розпорядження мініс-
терства виховання Румунії про звільнення з ро-
боти «за вороже ставлення до держави і румун-
ського народу» всіх українських учителів, які ви-
магали повернення до школи української мови.

1938 — постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 
«Про обов’язкове вивчення російської мови в 
школах національних республік і областей», від-
повідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.

1947 — операція «Вісла»; розселення части-
ни українців з етнічних українських земель «уроз-
сип» між поляками у Західній Польщі для приско-
рення їхньої полонізації.

1958 — закріплення у ст. 20 Основ Зако-
нодавства СРСР і союзних республік про народ-
ну освіту положення про вільний вибір мови на-
вчання; вивчення всіх мов, крім російської, за 
бажанням батьків учнів.

1960 – 1980 — масове закриття україн-
ських шкіл у Польщі та Румунії.

1970 — наказ про захист дисертацій тільки 
російською мовою.

1972 — заборона партійними органами від-
значати ювілей музею І.Котляревського в Полтаві.

1973 — заборона відзначати ювілей твору 
І. Котляревського «Енеїда».

1974 — постанова ЦК КПРС «Про підготовку 
до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціаліс-
тичних Республік», де вперше проголошується ство-
рення «нової історичної спільноти — радянського 
народу», офіційний курс на денаціоналізацію.

1978 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконален-
ня вивчення і викладення російської мови в союз-
них республіках» («Брежнєвський циркуляр»).

1983 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про додаткові заходи з поліпшення ви-
вчення російської мови в загальноосвітніх шко-
лах та інших навчальних закладах союзних рес-
публік» («Андроповський указ»).

1984 — початок в УРСР виплат підвищеної 
на 15% зарплатні вчителям російської мови по-
рівняно з учителями української мови.

1984 — наказ Міністерства культури СРСР 
про переведення діловодства в усіх музеях Ра-
дянського Союзу на російську мову.

1989 — постанова ЦК КПРС про «законо-
давче закріплення російської мови як загально-
державної».

1990 — ухвалення Верховною Радою СРСР 
Закону про мови народів СРСР, де російській 
мові надавався статус офіційної.

2012 — ухвалення Верховною Радою Укра-
їни проекту Закону «Про основи державної мов-
ної політики», який загрожує значним звуженням 
сфери використання української мови у ключо-
вих сферах життя в більшості регіонів України.

«Українська правда», «Історична правда»

Платформа європейської пам’яті та сум-
ління (ПЄПС), яка об’єднує 13 країн Централь-
ної та Східної Європи, допоможе створити 
наднаціональний суд над міжнародними зло-
чинами, вчиненими комуністами. Про це по-
відомляє український Центр досліджень ви-
звольного руху.

ПЄПС закликає створити наднаціональ-
ну судову інституцію, метою якої є засудження 
важких злочинів, скоєних комуністичним то-
талітарним режимом. Такий висновок міжна-
родної конференції «Правове врегулювання 
комуністичних злочинів», що відбулася в Євро-
пейському парламенті у Брюсселі за сприяння 
екс-президентів Європейського парламенту 
Єжи Бузека та Ганса-Герета Путтерінга. На від-
критті заходу Єжи Бузек підкреслив рішучість 
засудити осіб, що чинили комуністичні злочи-
ни, яку висловили міністри юстиції Європей-
ського Союзу у Варшавській декларації від 23 
серпня 2011 року.

ПЄПС засновує правову експертну групу 
для роботи над створенням наднаціональної 
інституції правосуддя, схвалює ініціативу Ко-
мітету з узгодження європейської історії при 
Європейському парламенті надати національ-
ні архіви про злочини тоталітаризму і закликає 
владу ЄС і урядів усього світу підтримати їхню 
роботу.

«Протягом 20 років після падіння комуніз-
му в Європі національні суди виявилися не-
спроможними засудити воєнні злочини, гено-
цид, злочини проти людства та тортури, вчи-
нені протягом тиранії. Широко відомі правові 
експерти, спеціалісти та члени Європейського 
парламенту із близько двадцяти країн дійшли 
у Брюсселі згоди, що міжнародними зусилля-
ми необхідно досягти правосуддя за злочини 
комунізму», — йдеться в повідомленні Плат-
форми.

«Схоже, Нюрнберг-2, розмови про який не 
вщухають на посткомуністичному просторі з 
1989 року, таки може стати реальністю, —  за-

значив учасник однієї з конференцій ПЄПС, іс-
торик Володимир В’ятрович. —  І якщо це відбу-
деться, то Східну Європу знову може розділити 
залізна завіса, по один бік якої в демократич-
них країнах комуністичний тоталітаризм буде 
остаточно засуджено, а по інший бік —  в на-
пів- (а то й цілком) авторитарних країнах відбу-
ватиметься його реабілітація».

На конференції наголошено: заборо-
на зворотної дії закону не поширюється 
на міжнародні злочини, що неодноразо-
во було визначено постановою Європей-
ського суду з прав людини. Оскільки наці-
ональне право потребує доопрацювання, 
експерти покладаються на наднаціональ-
не право.

«Навіть деякі експерти-юристи, учасники 
конференції з країн Західної Європи не зна-
ли масштабу злочинів за «залізною завісою». 
Це ще раз підтверджує, що слід докласти біль-
ше зусиль, аби дійти згоди щодо спадщини ко-
мунізму на європейському рівні», — йдеться у 
матеріалах конференції.

Платформу європейської пам’яті та сум-
ління було створено у жовтні 2011 року. 
ПЄПС об’єднала 21 державну установу з 13 
країн Центральної та Східної Європи. Ме-
тою організації стало об’єднання зусиль 
задля поширення інформації про діяльність 
тоталітарних режимів і вшанування пам’яті 
жертв.

«Наша організація матиме певний ухил 
щодо поширення знань про тоталітарні ре-
жими на Захід, де це знання набагато слаб-
кіше, —  сказав тоді один із членів Платфор-
ми, заступник директора музею Варшав-
ського повстання (Польща) Павел Укель-
ський. —  На Заході часто забувають про те, 
що в минулому столітті існувало не єдине аб-
солютне зло, яке було представлено нациз-
мом, а було й інше, яке представляв радян-
ський комунізм».

Як боролися з українською мовою. 
Хроніка заборон за 400 років

Українську мову обмежували, забороняли і скасовували протягом останніх чоти-
рьох сторіч. Офіційно — циркулярами, указами, законами, анафемами тощо. За цей 
час українська загартувалася так, що навряд чи зверне увагу на якихось там депутатів.

3 липня фракція Партії регіонів у Верховній Раді обдурила опонентів, ухваливши у 
другому читанні скандальний закон, який проголошує російську мову офіційною. «Істо-
рична правда» пропонує згадати, скільки разів за останні 400 років намагалися обме-
жити вживання української.

У Європі розпочали підготовку 
до Нюрнберга над комунізмом

У Росії книги про Голодомор 
прирівнюються до екстремізму

У Російській Федерації за зберігання чи розповсюдження книг 
про Голодомор 1932 – 1933 рр., про архіви НКВД, про український 
визвольний рух та про український націоналізм можна отримати 
тюремний термін.
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Бліц-інформ
Роман «Прощавай, зброє!» 
Ернеста Хемінгуея вийде 

в новому цікавому виданні
Крім оригінального тексту твору, до книги 

увійдуть 47 альтернативних варіантів закін-
чення роману, а також список можливих назв 
книги, які розглядав письменник. Про це пові-
домляє видання «New York Times».

Онук письменника Шон Хемінгуей виявив 
47 варіантів кінцівки роману при вивченні 
чернеток свого діда, які зберігалися в Пре-
зидентській бібліотеці Джона Кеннеді. Рані-
ше вважалося, що альтернативних закінчень 
було близько 40.

Також видання наводить список можли-
вих заголовків твору. Трагічна історія кохання 
американського архітектора Фредеріка Генрі, 
що вирушив добровольцем на фронт Першої 
світової війни, і медсестри польового шпита-
лю Кетрін могла, зокрема, називатися «Від 
ран та з інших причин», «Чари» або «Любов на 
війні».

Як зазначає онук письменника, видання 
може бути корисним літераторам-початків-
цям, які хочуть зрозуміти логіку великого про-
заїка. Цю ж думку висловив і 84-річний син 
Хемінгуея Патрік, додавши, однак, що приро-
да таланту, на його думку, непізнавана. «Не-
важливо, скільки ви аналізуєте класичну літе-
ратуру, ви все одно ніколи не зможете зрозу-
міти природи таланту», — сказав він.

У Ла-Манші знайшли 
один з найбільших скарбів 

в історії Європи
Він виявлений за допомогою металошука-

ча двома археологами-аматорами на острові 
Джерсі в протоці Ла-Манш. Із підземної схо-
ванки витягнули кілька десятків тисяч золо-
тих і срібних монет, датованих приблизно 50-
им роком до нашої ери. Їх загальна вага стано-
вить майже три чверті тонни. Виявлені монети 
були в обігу у кельтського племені коріозолітів, 
що населяли північ сучасної Бретані у Франції.

Вчені вважають, що ці гроші могли бути 
заховані на Джерсі французькими кельтами 
напередодні навали військ Юлія Цезаря.

Дослідникам поки складно визначити точ-
не число монет, оскільки за минулі століття 
змішаний з глиною метал злежався настільки 
щільно, що нагадує величезний злиток. За по-
передніми оцінками, ця цифра може колива-
тися від 30 до 50 тисяч.

У Британії аматорські розкопки з метало-
шукачами легалізовані — на відміну від Украї-
ни, де за таке пропонують ввести кримінальну 
відповідальність.

Форум української 
молоді діаспори

Конференція українських молодечих ор-
ганізацій Світового конгресу українців (КУМО 
СКУ) від 25 серпня до 2 вересня 2012 р. пла-
нує провести у Львові Форум української мо-
лоді діаспори «Львів-2012» (ФУМД). У ньому ві-
зьмуть участь представники української мо-
лоді з усіх країн проживання діаспори, де ді-
ють українські молодіжні організації та де такі 
організації офіційно не зареєстровані. Вік 
учасників ФУМД — 18 – 35 років. Для делега-
тів організатори намагатимуться забезпечи-
ти харчування та проживання, а гості (їх кіль-
кість не обмежується) будуть усе оплачувати.

Запрошуємо молодь діаспори та всіх за-
цікавлених активно долучитися до підготовки 
ФУМД. Висилайте ваші пропозиції та побажан-
ня щодо програми, яка буде складатися з кон-
ференції, роботи по групах, навчальної частини, 
зустрічей з відомими особистостями, дискусій-
них клубів, культурно-розважальних програм.

Також планується проведення «Діаспора 
фесту» за участю сучасних українських гуртів 
з діаспори та відомих гуртів з України.

Просимо зголоситися молодих юристів, які 
бажають працювати в писанні нового стату-
ту КУМО.

Зголошуйтесь та висилайте пропозиції на 
адресу:  kumosku@gmail.com 

Мирослав ГОЧАК, 
голова КУМО СКУ

Командна гра — 
це непросто

Перша частина турніру — групо-
вий етап — не принесла якихось сюрп-
ризів. По два переможці кожної з чоти-
рьох груп, які вийшли до стадії плей-оф 
(«гра з вибуванням»), тобто до чвертьфі-
налу, — це еліта європейського і світо-
вого футболу. Італія, Німеччина, Англія, 
Франція, Іспанія мають сумарно 10 ти-
тулів чемпіонів світу з 19-ти, розіграних 
за всю 80-літню історію мундіалів. Іспа-
нія — чинний чемпіон і Європи, і світу. Й 
інші три чвертьфіналісти доволі титуло-
вані. Словом, футбол, який давно є ці-
лою спортивною індустрією, — річ доволі 
усталена у своїй ієрархії. 

П’ятьма найсильнішими національ-
ними футбольними чемпіонатами Євро-
пи вважаються якраз ті, що проходять у 
п’яти названих країнах. Тож перемоги 
збірних — не випадковість: основою їх 
успіху є національна першість. А що ми 
можемо говорити про чемпіонат Украї-
ни, коли ось уже 20 років звання чемпіо-
на розігрують лише два клуби — київське 
«Динамо» і донецький «Шахтар». І це є 
змагання двох бізнесових кланів — Сур-
кісів і Ахметова. Інтереси національної 
збірної тут на другому плані, якщо клуби 
з комерційних міркувань купують і пере-
продують третьорозрядних «легіонерів», і 
саме ті постійно грають у чемпіонаті, тоді 
як наші талановиті гравці сидять на лаві 
запасних. Де вже тут підготовка гравців 
для збірної? 

Тому несподіванкою не стало непо-
трапляння до чвертьфіналу господарів 
турніру — Польщі та України. Врешті, ми 
з сусідами і співорганізаторами чемпіо-
нату входимо до числа навіть не міцних, 
а просто європейських середняків. Збір-
на України сприймалася гідно на чемпіо-
наті тому, що, по-перше, має добрих фут-
болістів, по-друге, гравці команди брали 
насамперед активністю, самовіддачею. 
Але першого й другого замало у футбо-
лі, грі командній. Зверніть увагу: Украї-
на дала багато видатних спортсменів в 
індивідуальних видах спорту, чемпіонів 
світу, Олімпійських ігор: Сергій Бубка, 
Віталій та Володимир Клички, Яна Клоч-
кова, Лілія Підкопаєва. Але ми весь час 
програємо в командних видах спорту, бо 
бракує командної гри, тактики, стратегії. 
Чи не правда, все це стосується не тіль-
ки спорту? 

Жодною  сенсацією, як декому ви-
далося, не став і «виліт» з турніру збірної 
Росії. А чому, власне, вона мала вийти у 
чвертьфінал, коли Росія у футбольному 
світі теж  середняк? Просто є непомірні 
амбіції росіян, претензії  на першість всю-
ди і в усьому, і це у них давня хвороба. На-
томість росіяни на Євро  встигли настрої-
ти проти себе чи не всіх і цими амбіціями, 
і  грубістю та зверхністю. І не випадково 
саме Російський футбольний союз УЄФА 
оштрафувала на солідну суму  за хамське 
поводження російських уболівальників  
на чемпіонаті. 

А Україна сподобалося
Ось що в коментарях британському 

телеканалу ВВС наголосили вболіваль-
ники збірної Англії, які завітали до Киє-
ва: «Це дивовижно! Ми дійсно чудово про-
водимо час. Атмосфера неймовірно по-
зитивна. Кожен відчуває себе частиною 
свята».

І це дійсно так. Фан-зони у столиці й 
інших наших містах, що приймали чемпі-
онат, та й загалом ці міста стали місцем 
щирого спілкування тисяч гостей з Євро-
пи з українцями. І це, може, найбільше 
для нас досягнення на Євро. 

Бізнесовий проект 
«Євро»

Такі спортивні свята завжди є і ве-
ликими бізнесовими проектами. Краї-
ни, які приймають чемпіонати світу і Єв-
ропи з футболу, на цьому непогано за-
робляють. Взагалі офіційно проводить 
чемпіонати Унія європейських фут-
больних асоціацій (УЄФА), а ми з поля-
ками приймали Євро. І саме УЄФА отри-
мує основний і величезний прибуток 
від Євро — від телевізійних трансляцій 
чемпіонату по всьому світу. Країни-гос-
подарі турніру розраховують на прибут-
ки від туризму. Але тут Україна багато 
не заробила, навіть порівняно з Поль-
щею. Не кажучи вже, що витрати на-
шої держави, порівняно з польськими, 
колосальні, адже сусіди організували 
чемпіонат значною мірою на кошти Єв-
росоюзу, в нас же практично все було 
з бюджету. 

Заробити могла б якщо не держа-
ва, то наш бізнес, комерційні структу-
ри. Але й тут очікуване не справдилося. 
Потік туристів виявився меншим, ніж 
гадалося, хоча загалом матчі й відвіда-
ла рекордна кількість уболівальників. У 
прагненні нажитися на чемпіонаті наші 
готелі спробували було виставити за-
хмарні ціни, чим тільки відлякнули гос-
тей. Мляво попрацювала наша турис-
тична індустрія. Зацікавити гостей було 
чим, але не зуміли. У результаті у сто-
лиці здебільшого все обмежилося «ту-
совками» вболівальників у фан-зоні на 
Майдані та Хрещатику, в кращому разі 
оглядинами принад нашої столиці. Яко-
гось великого напливу до театрів чи му-
зеїв теж не відчувалося. Так що марно 
столичні музеї різко перед Євро на 40 
– 50% чи й більше підвищили ціни. Євро 
пройшло, а ціни залишилися нам, і да-
леко не кожна українська сім’я може 
викласти за відвідини музею по 100 – 
150 гривень. 

Поза чотирма приймаючими міста-
ми ритм чемпіонату відчувався ще мен-
ше. Наш древній Чернігів з його видат-
ними історичними пам’ятками теж го-
тувався до Євро. Але й тут, як і в інших 
містах, крім чотирьох приймаючих, яко-
гось очікуваного напливу туристів не 
було. 

Євро і політика 
Свято спорту лише трохи приглушило 

гостру реакцію Європи на наші політичні 
реалії. При тому, що навіть наша опозиція 
закликала бойкотувати не Євро в Україні, 
а українську владу. Між тим, як розціни-
ти таке? В Україні лише в груповому тур-
нірі грали збірні семи країн. Але  жоден 
президент чи прем’єр цих держав так і не 
прибув до нас на жоден матч. Лише трохи 
підсолодила ситуацію присутність кількох 
президентів і прем’єрів на фіналі чемпіо-
нату в Києві. 

Президент УЄФА Мішель Платіні від-
значив, що Україна і Польща дуже гар-
но організували чемпіонат, і це дійсно 
так. Наша влада, розуміючи престиж-
ність Євро і прагнучи саме тут показа-
ти, що вони вміють господарювати, дій-
сно постаралася. Але правдою є і те, що 
блиск і гарячий подих чемпіонату навряд 
чи притлумлять наші суспільно-політичні 
реалії.

Намір опозиції одразу ж після завер-
шення чемпіонату ініціювати в парламен-
ті розслідування зловживань під час під-
готовки до Євро, прагнення розібратися, 
куди і як було використано державні ко-
шти, виділені на турнір, викликали нерво-
ву реакцію влади. 

Спасибі тобі, Іспаніє!
І все ж завершити хочеться на ма-

жорній ноті. Надто вже яскравим був 
чемпіонат, його київський фінал. Хочеть-
ся віддати належне й тим, хто програв фі-
нал, але не чемпіонат  — італійцям. Вони 
заслужено стали віце-чемпіонами, отри-
мали срібні медалі. Звичайно, їм хотіло-
ся б більшого, але не вийшло. Тому та-
ким промовистим був крупний план на 
теле екрані капітана збірної Італії, ле-
генди світового спорту Джанлуїджі Буф-
фона: кращий воротар планети ХХІ сто-
ліття ніяк не міг зрозуміти, як в його во-
рота влетіло аж 4 м’ячі. Натомість чи не 
вперше усмішка осяяла обличчя його не-
зворушного  колеги, теж видатного воро-
таря сучасності, капітана іспанців Ікера 
Касільяса, котрий втретє за 4 роки під-
няв над головою почесний Кубок —  цю 
нагороду вручив збірній  Мішель Платіні. 

А як зворушливо було, коли іспанські 
футболісти підійшли до трибун, де їх віта-
ли, тиснули руки  тисячі їхніх уболівальни-
ків, серед них і численні  українці. І пер-
шими вітали рідні — на матч прилетіли 
дружини футболістів з дітьми. Чемпіони 
Європи і світу зі своїми малюками на га-
зоні київського стадіону — це  була пре-
красна сцена. Фернандо Торрес, єдиний 
в історії футболіст, що забив м’ячі у фіна-
лах двох Євро підряд (теж рекорд),  про-
вів  своїх доньку й сина по  зеленому 
газону, до воріт, у  які щойно забив гол. 
Двоє малят зростом ледь вищі від фут-
больного м’яча, у футболках національ-
ної збірної Іспанії — як таке можна забу-
ти. Як і загалом  це прекрасне свято  єв-
ропейського спорту.

   Петро АНТОНЕНКО

Іспанське фламенко на  Євро

Євро-2012 у блискучому стилі виграв ді-
ючий чемпіон Європи і світу — збірна Іспа-
нії. Тренер команди — Вісенте дель Боске, 
який  позаторік привів збірну до перемоги і 
на чемпіонаті світу.   Такого ще не було в іс-
торії спорту: команда виграла три найбільші 
футбольні турніри поспіль —чемпіонати Єв-
ропи 2008 року і світу2010-го та щойно за-
вершене Євро. У фіналі, що пройшов  1 лип-
ня  в столиці України, зустрілися Іспанія та 
Італія. Іспанія, яка домінує у футбольному 
світі всі останні роки, показала фантастич-
ний футбол, справжнє іспанське фламенко 
на зеленому полі. Звідси й розгромний раху-
нок фіналу — 4:0. 

Чемпіонат Європи з футболу. ЧВЕРТЬФІ-
НАЛ: Португалія — Чехія — 1:0, Іспанія — 
Франція — 2:0, Німеччина — Греція — 4:2, 
Італія — Англія — 0:0 (за пенальті 4:2). ПІВФІ-
НАЛ: Іспанія — Португалія — 0:0 (за пенальті 
3:2), Італія — Німеччина — 2:1. 

ФІНАЛ: Іспанія — Італія — 4:0 (голи: Сіль-
ва, Альба, Торрес, Мата). 

Кращим футболістом чемпіонату ви-
знаний Андрес Іньєста (Іспанія). 
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Це черговий прояв анти-
української політики влади
Заява українських організацій Європи 

та США щодо ухвалення 
Верховною Радою «мовного» закону 

3 липня 2012 року парламентська більшість неле-
гітимно, з грубими порушеннями вимог чинного зако-
нодавства, прийняла в другому читанні проект Зако-
ну «Про засади державної мовної політики». 248 пред-
ставників провладних сил у Верховній Раді в черговий 
раз виступили проти національних інтересів України і 
по суті розпочали процес знищення мови народу, ко-
трий їх годує.

Цим законом де-факто в Україні вводиться друга 
державна мова — російська, що спричинить повіль-
не витіснення української мови із суспільного корис-
тування та її занепад.

Цей явний антидержавний крок став черговим 
проявом антиукраїнської політики діючої влади. Не-
зважаючи на масові протести громадян, влада нахаб-
но, за її ж словами — «розводить» власний народ, пе-
ретворюючи державу Україна на сировинний прида-
ток купки олігархів.

«Харківські угоди», «міністр» Табачник, знищення 
парламентаризму, деукраїнізація освіти, кінопрокату, 
видавничої справи, позбавлення виборчих прав міль-
йонів українців за кордоном, рейдерські захоплення 
острівків української культури, знищення вітчизняно-
го підприємництва, безцеремонне розкрадання на-
ціональних багатств та цензура в ЗМІ — це все ха-
рактеристики «України по-донєцкі». Ця політика дав-
но вийшла за межі законодавчого і конституційного 
поля України і веде до втрати державності та геноциду 
українського народу.

Ми, представники українських організацій Європи, 
висловлюємо наш протест проти політики діючої вла-
ди, зокрема проти «мовного» закону та деукраїнізації 
країни. Працюючи на чужині для забезпечення міні-
мальних умов для існування наших родин в Україні та 
будучи найбільшим інвестором в українську економі-
ку, ми докладаємо максимальних зусиль для популя-
ризації української мови та культури, натомість чинна 
українська влада робить все для їх знищення. Останні-
ми діями влада перейшла Рубікон!

У ситуації, що склалася, ми засуджуємо антиукра-
їнську політику чинного керівництва України, відмежо-
вуємося від будь-яких дій української влади і заявляє-
мо, що вона не представляє наших інтересів як грома-
дян України. Ми робитимемо все від нас залежне, щоб 
донести до політиків і народів країн нашого проживан-
ня правду про ситуацію в Україні, та закликатимемо їх 
не співпрацювати з керівництвом України! Необхідно 
чітко розрізняти український народ та купку пройди-
світів, котрі узурпували владу в Україні! Ми заклика-
ємо наших рідних, друзів, представників громадських 
організацій та всіх свідомих українців не бути байду-
жими! Ми єдині в боротьбі за Україну!!! Слава Україні!

Олесь Городецький, голова Християнського товариства 
українців в Італії (Рим, Італія). Маріанна Сороневич, голо-
вний редактор «Української газети» в Італії. Павло Садоха, 
голова Спілки українців у Португалії. Марія Гаврилюк, дирек-
тор суботньої української школи «Ерудит», м. Прага, Чеська 
Республіка. Стефанія Шевцова, голова асоціації «Українська 
родина», Мурсія, Іспанія. Марія Курницька, голова Україн-
ської громади Кантабрії (Іспанія), асоціація «Оберіг». Лариса 
Пономаренко, президент Асоціації українців регіону Мурсія 
(Іспанія). Наталя Дмитрук, директор освітньо-культурного 
центру «Школа ім. Тараса Шевченка» (Португалія). Олег За-
йнуллін, віце-президент Міжнародного об’єднання «Україн-
ська Свобода» (м. Прага, Чеська Республіка). Ігор Корбеляк, 
голова Спілки українців Алгарве (Португалія). Олег Гуцько, 
голова асоціації українців у Португалії «Собор». Юрій Чопик, 
голова асоціації «Українська громада Іспанії за права, честь і 
гідність українців». Людмила Млош, голова Центральної спіл-
ки українців у Німеччині. Галина Маслюк-Какку, голова то-
вариства української діаспори в Греції «Українсько-грець-
ка думка». Діна Петелько, голова асоціації українських жі-
нок у Павії «Джерело». Олександра Фарима, голова асоціації 
українських жінок в Італії (м. Неаполь). Володимир Степа-
нюк, голова асоціації українців на Сардинії «Барвінок» (Ка-
льярі, Італія). Марія Очич, віце-президент асоціації «Україна 
в Європі» (м. Рим). Мирослава Горбенко, об’єднання «Родин-
на світлиця» (м. Рим). Марія Беднарчук, президент асоціації 
«Оріана» (м. Рим). Віра Хижа, асоціація «Арата» (м. Рим). Ольга 
Тарасюк, голова культурної асоціації «Калина» (м. Салерно). 
Любов Зубко, голова культурної асоціації «Зубко». Іван Они-
щук, голова Християнського руху українців у Португалії. Бо-
рис Кучерас, голова асоціації «Джерело світу» та українсько-
го культурно-просвітницького центру «Оберіг» м.Ешторіл. На-
таля Цебрик, член ради правління італійської профспілки 
«UGL», м. Рим, Італія. Ігор Худик, УГО «Помаранчева хвиля», м. 
Чикаго, США. Володимир Петрущак, голова асоціації укра-
їнців у Каталунії (Іспанія) «Червона калина». Надія Семеген, 
українська громада міста Флоренція, Італія. Олексій Яким, 
українська суботня школа ім. Св. Миколая (Мурсія, Іспанія). 

Нещодавно в Українському інститу-
ті модерного мистецтва (УІММ) в Чика-
го (США) відбувся цікавий вечір-виступ 
др. Мар’яни Рубчак і презентація її книж-
ки «Mapping Defference. The Many Faces 
of Women in Contemporary Ukraine». Го-
лова літературної секції інституту Віра 
Боднарук представила шановну допові-
дачку і коротко розповіла про її профе-
сійний шлях і наукову працю, а др. Анна 
Мостович, голова  «Chicago Business and 
Professional Group», співспонсор вечора, 
привітала гостю на терені Чикаго.

У своїй доповіді др. Мар’яна Рубчак 
сконцентрувалася на найновіших акці-

ях жінок в Україні, які протестують про-
ти негативної репутації та зневаги до жі-
нок України на найвищому рівні, включно 
з президентом країни. Їх представляють 
як жінок легкої поведінки, які продають 
себе для розваги багачів — чи то своїх, чи 
закордонних. Щоб дістатися на вищу по-
саду чи вищі студії, молода жінка мусить 
«доплачувати» ще й сексом. Така негатив-
на ситуація спонукала молодих освічених 
жінок в Україні вийти на публічний форум 
із єдиною шокуючою програмою — про-
тестувати проти образи і насильства, ого-
ливши себе! І коли більш прийняті фор-
ми протесту були ігноровані, на цей раз 

на них звернули увагу, бо це був великий 
шок! Ці активістки знані як «Фемен».

Присутні із зацікавленням слухали 
др. Мар’яну, а потім у дискусії висловлю-
вали свої погляди на цю ситуацію. Звер-
нули увагу, що на Internet/Google під ру-
брикою «Україна» часто подають оголо-
шення молодих жінок, які зацікавлені 
«познайомитися» з мужчинами різного 
віку, очевидно не бідними.

Др. Мар’яна Рубчак, історик за фа-
хом і професор Валпарайзо університе-
ту (штат Індіана), у своїй науковій діяль-
ності займалася різними питаннями, 
але найбільше відомі — питання фемі-
нізму і гендерної проблематики в Укра-
їні. (Терміни «фемінізм» і «феміністка» в 
Україні чомусь сприймаються негатив-
но, хоч насправді це заявляє рівність 
статей і оборону рівних прав в усьому 
для жінок). Др. Рубчак має тісні зв’язки 
з феміністками старшого і молодшо-
го віку в Україні, включно з учасниця-
ми руху «Фемен». Під сучасну пору вона 
працює над новим збірником, який охо-
плюватиме погляди молодих учених з 
України.

Після офіційної частини присутні 
мали нагоду спілкуватися з др. Мар’яною 
при вині й перекусці та набути книжку з її 
автографом.

Віра БОДНАРУК,
голова літ. секції УІММ,

Чикаго, США
Фото Богдана Боднарука

Цього року мені нарешті вдалося по-
їхати перший раз в Україну. Я народився і 
виріс недалеко від Чикаго у США і належу 
до першого покоління американців україн-
ського походження. Мій батько народився 
в переходовому таборі ДП у Німеччині після 
Другої світової війни, а мати народилася у 
Бразилії. Мимо того ми почувалися україн-
цями. Про Україну я знав з вивчання у шко-
лі українознавства, історії, географії, куль-
тури та улюблених українських пісень, які 
прищеплювали нам наші батьки. Моя Укра-
їна для мене була в Чикаго, на старій околи-
ці, де виростали мої батьки. Кожної суботи 
ми їхали туди до школи українознавства, на 
сходини та танці Об’єднання демократич-
ної української молоді (ОДУМ). Моя бабуся 
і прадідусь по батьковій стороні пережили 
штучний голод 1933 року, розкуркулюван-
ня та світові війни. По маминій стороні пра-
дідусь служив у Другій Запорізькій дивізії в 
армії Симона Петлюри. У загальному я усві-
домив глибокі рани, які зазнав український 
народ від більшовицької окупації України.

Під час двотижневого перебування 
в Україні я мав нагоду зустрічатися й го-
ворити з бідними, багатими, молодими й 
людьми похилого віку. Зустрічався з ро-
дичами перший раз. Мешкав і вигідно, і зі 
звичайними людьми в малих апартамен-
тах, збудованих за радянських часів. За 
два тижні навчився й побачив багато.

Мене найбільше вразило те, як мало 
змінилася ментальність людей України 
за 20 років незалежності. У Києві та ін-
ших містах України я почувався, ніби там 
ще давні радянські часи. Я бачив багато 
груп маленьких дітей, які всі говорили ро-
сійською мовою. Мода за останні 30 років 
не змінилася. Мене гостили їжею, яка пе-
реважно складалася зі страв радянських 
років: багато жиру, масла і майонезу. Мені 
було боляче, коли молоді люди таких ро-
ків, як я, не хотіли зі мною говорити україн-
ською мовою. Мені здавалося, що вони не 
хотіли, аби їхні діти чули українську мову. 
Інші говорили до мене російською мовою 
і дивувалися, що я вмію говорити україн-
ською. Мене сердило їхнє легковаження 
до української мови.

Я мав щастя виростати з родиною, яка 
походить з великої України, яка вчила мене, 
як правильно, без російщини говорити укра-
їнською мовою. Одна жінка казала мені, що 
всі мови з часом змінюються, бо мало інших 
народів пережили такий жах, як український 
народ, коли існував систематичний червоний 
терор, розстріли людей, висилання на Солов-

ки і до Сибіру більшості вчителів, священиків 
на певну смерть, то хто мав би вчити дітей го-
ворити українською правильно?

Більшість інтелігенції виїхала до Захід-
ної Європи після Визвольних змагань. Ба-
гато інтелігенції, яка вижила у Другу світо-
ву війну, не повернулася додому після ві-
йни. Це і є причина, говорила вона, чому в 
столиці України люди говорять російською.

Мені дивно було бачити, як ще й те-
пер святкують 1 травня та День перемоги 
9 травня. Хто може святкувати ці дні, коли 
знаєш трагічні наслідки, що вчинили біль-
шовики невинним мільйонам осіб під час 
війни? Чи сьогодні люди не знають, скіль-
ки невинних людей знищила Червона ар-
мія, коли «визволила» Україну? Майже 
ціле покоління українських чоловіків зги-
нуло на фронті, бо їх без зброї гнали по-
літруки в атаки. Ніхто з тих, котрі пережи-
ли голод і репресії 1930-их років, не хотіли 
захищати тюрму народів. Мабуть, легше 
напитися і святкувати без розуму дні «пе-
ремоги», як прийти до розуму й осягнути 
справжню трагічну історію України.

Мені подобалося говорити з молоди-
ми людьми й цікаво чути їхні думки про 
Україну та її історію. Коли говорив з ними, 
я відчував, що маю вплив на них у пробу-
дженні до кращого буденного життя. Так 
хотілося їх підбадьорити, щоб вони поба-
чили великі можливості багатого краю і 
розумних людей, що там живуть.

Як молодому лікарю мені тяжко було 
дивитися, як молоді люди курять і багато 
п’ють алкоголь, завдають шкоди здоров’ю. 
Одного ранку бачив коло Дніпра, як молоді 
чоловіки пили пиво. На Хрещатику часом 
було тяжко дихати, бо скрізь від куріння 
був дим. Я не раз пояснював молодим ді-
вчатам, чи вони не знають, як багато є різ-
них хвороб легенів, серця, судинної систе-
ми та різних раків від куріння. Через вели-
ку втрату коштів на лікування в публічних 
містах Чикаго та багатьох інших міст США 
курити заборонено.

Мені дуже подобалася різноманітність 
природи в Україні. Досі я знав про цю при-
роду з книжок, пісень та віршів. Моя бабу-
ся розказувала про її село, і здавалося, 
що це був рай на землі. Коли на власні очі 
побачив широкі гористі простори, то дій-
сно зрозумів переказану любов до рідної 
землі. Річки, луги і гаї зачарували мене, і 
ніколи не забуду їхньої краси. У Коното-
пі я бачив, як розцвіли вишні, здавалося, 
ціле дерево гуділо бджолами. Було сумно, 

що така гарна природа обкидана сміттям. 
Воду в Дніпрі бачив брудну. Не раз бачив 
спалене сміття. Виходить, не існувало про-
мисловості, щоб переробити папір, плас-
тик і скло. Ніби традиції дбати про землю 
і зв’язок людей з природою не існує взага-
лі. Вибрані місця біля великих готелів, по-
будованих для Євро-2012, гарно прибрані, 
але більшість публічних місць були засмі-
чені, й ніхто не поспішав їх прибирати.

Відвідуючи Україну, бачив велику різ-
ницю між багатими і бідними. Замість то-
талітарної влади, яка знищила державу 
моїх дідів, Україну захопила бандитська 
влада. Я чув багато прикладів, як нечес-
но працюють урядовці, розкрадають на-
родне майно і збагачуються, а рівночасно 
знищують історичні місця. На Андріївсько-
му узвозі Ахметов цілком зруйнував істо-
ричні будівлі, щоб там звести для збага-
чення свої торговельні будинки. 

Виникає питання: звідки ці мільйоне-
ри повиростали в Україні, як гриби після 
дощу? Це бур’ян, який виріс на дідівській 
та прадідівській крові. Приміром, як син 
Віктора Януковича за два роки став міль-
йонером? Мені розказували, що деякі 
особи відкрили успішний бізнес, а до них 
звернувся син Януковича й домагався, 
щоб вони передали йому їхню бізнес-ком-
панію або платили 60% зі своїх заробітків. 
Ці особи віддали йому свої компанії, що 
створили, і залишилися з нічим.

Я читав у газетах, що всі ці зловісні зна-
ки висвітлюють смертельно поранену дер-
жаву, в якій немає господаря. Слід додати 
до цього брак моралі й вищого покликан-
ня суспільної мети, щоб об’єднати людей 
для покращення життя. Тому й не дивно, 
чому люди багато курять та п’ють горілку. 
Мені здається, що потрібно зробити чист-
ку уряду. Потрібний такий уряд, що дбатиме 
за державу, натуральні її якості і служити-
ме людям. Треба працювати і пам’ятати, що 
ця біда — наслідок нищення всіх учителів і 
працездатних людей, мозку України. Кому-
ністична влада знищила високоморальне, 
глибоко ідеальне демократичне суспіль-
ство, яке століттями розвивалося і процві-
тало на нашій багатій землі. Чужий госпо-
дар Москва ніякої користі Україні не дасть. 
Забагато найкращих синів і дочок загинуло 
марно, щоб бути байдужим до цих п’явок, 
які причепилися до нашої хворобливої 
Батьківщини. Пора вже, щоб Україна стала 
на ноги зараз і назавжди!

Микола СКИБА,
США

Жінка в сучасній Україні 

Зліва направо: У. Ліськевич, Л. Коверко, В. Пошиваник, О. Прийма, А. Мостович, Зліва направо: У. Ліськевич, Л. Коверко, В. Пошиваник, О. Прийма, А. Мостович, 
М. Рубчак, В.Боднарук, донька др. Мар’яни — Леся, О. Антонович, О. КоверкоМ. Рубчак, В.Боднарук, донька др. Мар’яни — Леся, О. Антонович, О. Коверко
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Нова аристократія
1760 – 1780 рр. — золотий вік Ка-

терини ІІ. Це час блаженства для дво-
рянського стану, який стає більш повно-
кровним завдяки притоку нових людей. 
Малоросія (колишня Гетьманщина) — 
одна з основних донорів цієї нової арис-
тократії. 

До 60-х років XVIII ст., поки цар Петро 
ІІІ не оприлюднив «Маніфест про вільність 
дворянства», козацька старшина не дуже 
поспішала єднатися з російським елітар-
ним станом. Московські дворяни несли 
на собі тягар обов’язкової служби та ін-
ших повинностей. 

Лише за часів Катерини ІІ виросло 
перше покоління «непоротого» дворян-
ства. Тому сотні полкових та генеральних 
старшин поповнюють його ряди. 

Імена Розумовських, Гудовичів, За-
вадовських, Трощинських, Милорадови-
чів не сходять з уст представників вищо-
го світу Санкт-Петербурга. Не в останню 
чергу завдяки талановитим українцям 
російська поліетнічна еліта поступово 
слов’янізується. 

Німецьке начало, сильне при Петрі 
та його наступниках, відходить на другий 
план. Нові дворяни стають господарями 
життя і грають першу скрипку при дворі. 
Одним із них був Олександр Безбородько.

Від Глухова —
 до Петербурга

Він народився 14 березня 1747 р. 
у Глухові в родині генерального писаря 
Андрія Безбородька. Вони лише недав-
но вибилися в люди. Брак родовитості 
компенсувався фантастичними леген-
дами про походження роду. Нібито за 
часів Богдана Хмельницького шляхтичу 
Дем’яну Ксенжницькому, який воював 
на боці козаків, у бою відрубали підбо-
ріддя. Від того часу його нащадки й поча-
ли зватися Безбородьками.

Андрій Безбородько зробив стрім-
ку кар’єру з військового канцелярис-
та до генерального писаря. Все завдя-
ки близькому знайомству з тодішнім 
фактичним правителем Малоросії кня-
зем Іваном Барятинським та з його на-
ступником — графом Олександром 
Рум’янцевим. 

Кар’єру Безбородька-старшого 
мало не перервав гучний корупційний 
скандал. Його звинуватили в хабарни-
цтві та торгівлі сотенними посадами. 
Формально відсторонений від служби, 
він не втратив впливу і з початком прав-
ління гетьмана Кирила Розумовсько-
го був реабілітований. У 1762 р. Андрій 
Безбородько вийшов у відставку в чині 
генерального судді.

Його син Олександр був просто при-
речений на успішну кар'єру в Малоросії. 
Після ліквідації гетьманства його бере 
під своє крило Петро Рум’янцев — пре-
зидент Малоросійської колегії, а потім 
імперський намісник. Олександр закін-
чує Києво-Могилянську академію і від-
разу стає бунчуковим товаришем. 

Перша практична робота — служ-
ба в канцелярії Рум’янцева. Перспекти-
ви молодого чиновника могли б обме-
житися провінцією, якби не феноме-
нальні здібності. 

По-перше, надзвичайна пам’ять. Він 
міг експромтом переповісти біографію 
будь-якого незначного офіцера, призна-
ченого в гарнізон до якоїсь Богом забу-
тої фортеці. 

По-друге, величезна працьовитість, 
уміння жертвувати особистим заради 
кар’єри. У 1775 р. Безбородько мав їха-

ти до Москви на святкування миру з тур-
ками. В цей час тяжко захворіла його се-
стра Уляна. Вона просить брата супро-
воджувати її на лікування до Німеччини. 
Схвильований перспективою царських 
милостей у Білокам’яній, Олександр на-
відріз відмовляється допомогти сестрі. 
Вона так і не дочекається уваги від бра-
та і помре через два роки.

Російсько-турецька війна 1768 – 
1774 рр. спровокувала кар’єрний про-
рив Безбородька. Петро Рум’янцев грає 
ключову роль у кампанії і пожинає лав-
ри переможця. Безбородько знаходить-
ся при похідній канцелярії командувача і 
виконує безліч рутинної роботи. 

При цьому він командує кількома 
полками і особисто бере участь у трьох 
битвах. За час війни Олександр Безбо-
родько доростає до чину київського ко-
зацького полковника, а також прила-
штовує свого молодшого брата Іллю на 
армійську службу.

У 1774 р. у болгарському селі Кючук-
Кайнарджі Рум’янцев починає мирні пе-
реговори з турками. Безбородько заві-
дує делікатною справою — задобрює 
ворожих послів цінними подарунками. 

Мир приносить імперії територію 
від Дніпра до Південного Бугу (частина 
нинішніх Миколаївщини, Кіровоградщи-
ни і Херсонщини — ІП). Турки визнають 
Кримське ханство, яке поступово дрей-
фує в бік Росії, незалежним.

Осипаний царськими милостями 
Рум’янцев не забуває про своїх підле-
глих. В Москві він рекомендує Безбо-
родька та його колегу Петра Завадов-
ського самій імператриці. 

«Представляю Вашій Величності діа-
мант в корі: ваш розум дасть йому ціну», 
— впевнений фельдмаршал. «Не забу-
вайте старого», — просить він своїх про-
теже, передчуваючи їх кар’єрний зліт. 

Цариця якраз оновлює свою особис-
ту канцелярію, і молоді українці займають 
посади секретарів. Красунчик Завадов-
ський припадає не лише до душі, а й до 
тіла імператриці. Він стає фаворитом Ка-
терини, але ненадовго. Стараннями іншо-
го коханця імператриці Григорія Потьом-
кіна його відсилають з двору, і значної 
ролі в політиці він більше не грає. 

Товстий та негарний на обличчя Без-
бородько фізично не приваблює імпера-
трицю. Але він завойовує її своїм розу-
мом та здібностями.

У 1775 р. 30-річний Олександр Без-
бородько переїжджає до Петербурга, де 
стає секретарем імператриці по «чоло-
битним» справам. Це щось на зразок від-
ділу звернень громадян. Справа не надто 
вдячна ні тоді, ні тепер. Але молодий чи-
новник має колосальне бажання навча-
тися та освоїтися в чужому середовищі. 

За два роки Безбородько досить до-
бре вивчає французьку мову — lingua 
franca тогочасної еліти. Пізніше опано-
вує італійську та німецьку.

Перший 
секретар імперії 

Імператриця скоро помічає трудого-
лізм Безбородька. Одного разу на Мас-
ляну вона запросила на млинці всіх чер-
гових секретарів. Виявилось, що при-
сутній лише один Безбородько. «Запро-
си його!» — наказала цариця. У розмові 
з секретарем Катерина згадала якийсь 
закон. Безбородько, не задумуючись, 
тут же його процитував. 

Це був початок їхнього зближення. 
Імператриця все частіше вимагає, щоб 
справи їй доповідав виключно Безбо-
родько. Справи Сенату, Синоду, Інозем-

ної колегії, всіх намісництв проходять че-
рез його руки. З-під його пера виходить 
більшість законодавчих актів. Його діло-
вий літературний стиль заслужено здо-
буває репутацію кращого в імперії. 

З розширенням повноважень Без-
бородько формує свою особисту кан-
целярію. У кращі часи там працює до 9 
осіб. З 1784 р. правою рукою першого 
секретаря стає його земляк Дмитро Тро-
щинський, який бере на себе всю чорно-
ву роботу.

Безбородько стає єдиним посеред-
ником між бюрократичною імперською 
машиною і людиною, яка цією машиною 
керує. У придворних колах його вже ве-
личають не інакше як «перший секре-
тар». У цьому сила Безбородька. Які б 
посади він не займав, його головний ко-
зир — повсякчасний доступ до тіла коро-
нованої особи.

Сам секретар у вільний час займа-
ється історією. Він пише записку про «ро-
сійські з татарами війни», де радить цари-
ці якнайскоріше анексувати Крим. Скоро 
вона цією порадою скористається. 

Ностальгія за Малоросією транс-
формується в написання «Літопису Ма-
лої Росії». Там він виправдовує скасуван-
ня гетьманства і звеличує Рум’янцева як 
кращого правителя цього краю. 

Але Безбородьків локальний патрі-
отизм ніколи не вступає в конфлікт з ім-
перськими інтересами. У 1783 р., коли 
треба було ліквідувати величезний бю-
джетний дефіцит у 9 млн рублів, він про-
понує це зробити за рахунок українських 
земель. З його подачі з мешканців Ма-
лоросії тепер стягують подушний пода-
ток та мито за продаж нерухомості.

Перші успіхи — перші нагороди. 
У 1779 р. Безбородько вже бригадир, 
пізніше — кавалер новоствореного ор-
дена св. Володимира. Отримує тисячу 
кріпосних у Білорусі, а потім і в Україні. 
Скоро він має нагоду побувати у своїх 
нових маєтках. Йому доручають орга-
нізувати поїздку імператриці в Моги-
льов, де вона зустрічається зі своїм со-
юзником —австрійським імператором 
Йосифом ІІ. 

Останнього Безбородько приємно 
вразив. Пізніше імператор навіть пода-
рує йому титул графа Священної Римської 
імперії. А тепер перший секретар дебютує 
як дипломат — пише записку про розпо-
діл сфер впливу між союзниками за раху-
нок території Османської імперії. 

Імператриця переводить його на ди-
пломатичний фронт. У 1780 р. вона при-
кріпляє його в чині генерал-майора до 
Колегії іноземних справ як уповноваже-
ного для всіх іноземних переговорів.

У товстому тілі 
тонкий розум

Кінець 1770-х – початок 1780-х ро-
ків — це час боротьби двох концепцій 
зовнішньої політики Російської імперії. 
Канцлер Микита Панін відстоює так зва-
ну північну систему — союз Англії, Да-
нії, Швеції, Польщі та Росії на противагу 
франко-іспано-австрійському блоку. Гри-
горій Потьомкін, навпаки, наполягає на 
тісному союзі з Австрією проти турків. Зі 
зрозумілих причин останній перемагає. 

У 1781 р. Паніна усувають з поса-
ди президента Колегії іноземних справ. 
Формально керівництво перебирає на 
себе віце-канцлер Іван Остерман. Але він 
— фігура швидше церемоніальна. Реаль-
не керівництво зовнішньою політикою 
здійснює Олександр Безбородько, який у 
цій іпостасі влаштовує Потьомкіна. 

Обережний малоросіянин намага-
ється не конфліктувати із всесильним 
фаворитом, ставиться до нього з під-
кресленою повагою, часто радиться з 
Потьомкіним. У 1782 р. формальний та 
реальний статус Безбородька трохи ви-
рівнюється — він призначений в секрет-
ну експедицію Колегії іноземних справ у 
чині таємного радника.

Першу делікатну місію — анексію 
Криму — Безбородько виконав блис-
куче. За задумом Катерини ІІ це мало 
стати початком реалізації так званого 
грецького проекту — ліквідації Осман-
ської імперії, створення на її уламках 
Нью-Візантії і сходження на престол 
цієї держави її внука Костянтина. 

8 квітня 1783 р. виходить мані-
фест про приєднання Криму, написа-
ний Безбородьком. Позбавлена під-
тримки Англії та Франції Османська 
імперія визнає анексію півострова. 
Успішна зовнішньополітична оборуд-
ка дає привід імператриці нагородити 
Безбородька титулом графа.

Це викликає сплеск придворної са-
тири на адресу вискочки. Новоявлений 
граф так до кінця не освоївся з придво-
рним етикетом. Міг з’явитися в палаці в 
невправно вдягнених панчохах або з по-
рваними пряжками на черевиках. Мав 
свої дивні звички та фобії. Наприклад, 
дуже боявся тарганів. 

Вже за часів царювання Павла І він 
супроводжував монарха в подорожі по 
Росії. В одній хаті, яку йому виділили для 
житла, на руку високому чиновнику ско-
чив тарган. 

Безбородько так перелякався, що 
без капелюха, з пером у руці побіг по 
селу. За ним — натовп здивованих селян. 

Але все це ніщо порівняно з дипло-
матичністю та працелюбністю Безбо-
родька. Іноземні посли навипередки спі-
шили засвідчити йому свою пошану. 

Про нього завжди були високої дум-
ки. Французький посол Луї де Сегюр пи-
сав, що «граф Безбородько ховає тонкий 
розум за важкою зовнішністю». 

Тим часом російська дипломатія 
отримала ще одну перемогу над страте-
гічним ворогом — Туреччиною. 

У 1782 р. був укладений Георгіїв-
ський трактат, за яким грузинське цар-
ство переходило під протекцію імперії. 
Безбородько рекомендує цариці не га-

яти часу і цілком анексувати Грузію. 
Цариця на це не наважилась, через 

5 років трактат фактично був розірва-
ний, а задум першого секретаря імперії 
реалізований лише на початку наступ-
ного століття.

Пізніше граф дотримується більш 
обережної позиції у стосунках з Осман-
ською імперією. Вважає, що турків не 
слід даремно провокувати, що війна з 
бусурманами не на часі. Але цариці не 
терпілося реалізувати грецький проект. 
Тим більше, що Йосиф ІІ на зустрічі в Хер-
соні (1787 р.) підтвердив вірність союз-
ницькому обов’язку. 

Це побачення теж було справою рук 
Безбородька — він не лише організував 
подорож цариці до Криму, а й приймав 
коронованих осіб у своїх українських 
маєтках. 

Екзотична подорож на галерах Дні-
пром коштувала чималих зусиль графу, 
в тому числі фізичних. Під Кременчуком 
флотилію застала буря, і Безбородь-
ко змушений був власноруч веслувати, 
щоб врятувати імператрицю.

Через рік низка взаємних провока-
цій між Російською та Османською ім-
періями скінчилась відкритою війною. 
Безбородько пише головний ідеологіч-
ний документ цієї війни — маніфест. Го-
ловна ідея — миролюбність Росії та під-
ступність і нахабність турків. 

Але граф Олександр — не лише гар-
ний ідеолог, а й вправний організатор. 
На ньому — комунікація між центром та 
головнокомандувачами — князем По-
тьомкіним та графом Рум’янцевим.

Вісник миру. 
Безбородько забирає в 

турків нинішню Одещину
Безбородько не поділяє ентузіазму 

ура-патріотів, які вважають, що перемо-
га у них у кишені. Його песимізм виправ-
даний: тотальна перевага турків на морі 
змушує Потьомкіна панікувати і навіть 
планувати здачу Криму. 

Безбородько дуже обурюється па-
сивністю командування. Росії потрібна 
смілива атакувальна війна, яка прине-
се перемогу в найкоротший строк, вва-
жає він.

А незабаром довелося воювати 
вже на два фронти — в червні 1788 р. 
війну Росії оголосила Швеція. Англо-
прусько-голландський союз тисне на ім-
ператрицю, вимагаючи замирення на 
півдні на основі status quo. У відповідь 
вона втягує у війну зі шведами Данію. 
Але потужності імперії не вистачає. 

У 1788 р. надвірний радник Василь 
Капніст пропонує відродити козацтво 
в Малоросії, щоб сформувати мобільні 
з’єднання легкої кавалерії. Безбородь-
ко і Потьомкін з ентузіазмом ставлять-
ся до цієї ідеї, але проект чомусь не ре-
алізовують.

У грудні 1788 р. у ході війни настає пе-
релом — імперська армія під керівництвом 
де Рибаса і за підтримки козацького вій-
ська та флоту бере Очаків (турецька форте-
ця у гирлі Дніпра, нині райцентр Миколаїв-
ської області — «Історична правда»). Те-
пер Безбородько спрямовує свою 
мирну ініціативу на північ. 

Українці, які творили імперію

Універсальний бюрократ 
Безбородько

«Історична правда» продовжує трилогію про 
українців, які стояли біля керма Російської імпе-
рії. У першій частині ми розповідали про імпер-
ського ідеолога й реформатора, соратника Петра 
Першого Феофана Прокоповича.

Сьогоднішній наш герой — козацький полков-
ник, генерал-майор, таємний радник, граф, сена-
тор, світлійший князь, канцлер Російської імпе-
рії. За 24 роки провінційний чиновник середньої 
руки Олександр Безбородько досяг усіх мисли-
мих висот у системі імперської бюрократії. Ключ 

до успіху — його універсальність, здатність якіс-
но і швидко виконувати будь-які завдання. 

Талант Безбородька вивів Росію до вищої ліги 
європейських держав. Він допоміг імперії закрі-
питися на Чорноморському узбережжі, стримати 
експансію Швеції на півночі та спільно з сусідами-
хижаками швидко й цинічно поділити польський 
«пиріг». 

Якщо Петро І прорубав для Росії в Європу ві-
кно, то Олександр Безбородько відчинив для неї 
двері до цього континенту.

Олександр Безбородько в зеніті своєї потуги. 1792 рік. Портрет 
роботи австрійського живописця Йоганна Батиста Лампі-старшого

Герб Безбородька 
в жовто-синіх тонах. 

Девіз: «Трудом і наполегливістю»
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Універсальний бюрократ 
Безбородько

У серпні 1790 р. укладено Ве-
рельський мир зі Швецією на 

умовах непорушності дово-
єнних кордонів. Імператри-

ця відзначає талант Безбородька чином 
дійсного таємного радника.

Тим часом Олександр Суворов по-
бив турків під Фокшанами і на річці Рим-
нік, а у грудні 1790-го узяв міцну форте-
цю Ізмаїл. 

Місію з укладання нового мирного 
договору Катерина ІІ доручає Потьомкі-
ну. Але в жовтні 1791 р. у розпал пере-
говорного процесу улюбленець імпера-
триці помирає від тривалої хвороби. У 
Катерини немає більш авторитетної фі-
гури йому на заміну, ніж Олександр Без-
бородько.

Прибувши на переговори в молдав-
ське місто Ясси, Безбородько розіграв 
чудову дипломатичну партію. Спочатку 
він неабияк налякав турків. «Хочете ві-
йни чи миру? — запитав він. — Можете 
отримати і те, й інше. Вибір за вами». 

Досить швидко він добився головної 
поступки — Чорноморське узбережжя 
від Південного Бугу до Дністра перехо-
дило до імперії. Замість узятої військами 
де Рибаса і козаками Головатого форте-
ці Хаджибей на півдні України з’явилося 
місто Одеса. 

Але апетит приходить під час їжі. 
Безбородьку захотілось отримати по-
ступки у справі так званих «закубан-
ських народів» — черкесів. Російська 
імперія вимагає, щоб турки взяли відпо-
відальність за можливі агресивні дії цих 
племен або ж дозволили переможцям 
приборкати їх самостійно. 

Щоб збити противника з пантели-
ку, Безбородько веде мову про контри-
буцію. Хоче не багато ні мало — 12 млн 
рублів. Турецькі посли жахаються і з пе-
реляку погоджуються відповідати за дії 
закубанців. Таку комбінацію вдається 
провернути завдяки розгалуженій шпи-
гунській агентурі. Безбородько завжди 
на крок попереду турків, оскільки знає 
про всі дискусії та розбіжності в їхньо-
му уряді.

29 грудня 1791 р. Російська та 
Османська імперії підписують Ясський 
мир. Вісник цього миру Олександр Без-
бородько отримує в нагороду оливкову 
гілку та 5 тисяч кріпаків.

Польський пиріг. 
Як Безбородько 

поділив Річ Посполиту
Ще під час Північної війни Річ Поспо-

лита опинилась у «братських обіймах» 
Росії. Така «дружня» і слабка Польща ви-
гідна імперії — особливо після того, як у 
1772 р. після першого поділу цієї держа-
ви Росія відкраяла собі частину Прибал-
тики та Білорусі. 

Але через 16 років польські патріо-
ти намагаються позбавитись опіки стар-
шого брата. Так званий чотирирічний 
сейм ухвалює широку програму реформ 
та буржуазну конституцію. Поляки укла-
дають союз із Пруссією, сподіваючись, 
що вона захистить їх від Росії.

У 1791 р. Безбородько піднімає гра-
дус кипіння в польському казані до мак-
симуму. Він готує виступ шляхетської опо-
зиції проти реформаторів. Опозиціонери 
створюють Торговицьку конфедерацію і 
офіційно просять допомоги у Росії. 

Безбородько радить цариці бути 
обережною — боїться втручання Прус-
сії, але новий фаворит Зубов — остан-
нє кохання велелюбної імператриці — 
наполягає на негайній анексії Правобе-
режної України та Західної Білорусі. 

Граф заперечує, що краще домови-
тися із сусідами-хижаками і знову спіль-
но розділити польський пиріг, ніж нара-
жатися на небезпеку війни. Катерина 
ІІ пристає на Безбородькову пропози-
цію і в січні 1793 р. підписує конвенцію 
з Пруссією про поділ польських земель.

Від колишньої величі Речі Поспо-
литої залишається невеликий обрубок, 
який скоро починає кровоточити. У 1794 
р. Тадеуш Костюшко очолює антиросій-
ське повстання. Безбородько вважає, 
що тепер не до компромісів. Слід окупу-
вати та анексувати Польщу. 

Досвід показав: з поляків немож-
ливо зробити друзів Росії — стверджує 
граф. Бунт Костюшка слід придушити 
максимально швидко, інакше Малоросія 
ризикує підхопити ту ж «заразу». 

Безбородько пише твір «Оголошен-
ня про причини війни з Польщею», де 
стверджує, що поляки з 1788 р. ворожі 
до Росії та завдають образу достоїнству 
її величності. До кінця 1795 р. польське 
повстання потопили в крові, а троє хи-

жаків-сусідів (Австрія, Росія та Пруссія) 
остаточно розшматували тіло Речі По-
сполитої. Росія отримала прибалтійські, 
білоруські та українські землі загальною 
площею 120 тис. кв. м.

Безбородько — прихильник обе-
режної інтеграції цих територій. Місце-
ве населення слід завжди долучати до 
управління, а деякі звичаї і традиції вар-
то залишити недоторканними. Як при-
клад граф наводить успішну інтеграцію 
Малоросії. Він знає, про що говорить, 
адже сам є продуктом цієї інтеграції. 

У підсумку за свої труди на польсько-
му фронті Олександр Безбородько отри-
мує 50 тисяч рублів, 10 тисяч рублів по-
життєвої пенсії на рік та майже 5 тисяч 
кріпосних у Брацлавській губернії.

Реформатор. Створення 
пошти, паперові 

гроші й ліквідація уніатів
У внутрішніх справах Безбородько ре-

комендує себе як успішний реформатор. 
У 80-х рр. XVIII ст. він очолює пошто-

ве відомство імперії, перетворивши ар-
хаїчну «ямську» систему зв’язку на мо-
дерну установу. 

З його ініціативи складають кар-
ти поштових доріг, через кожні 15 – 25 
верст будують станції (кожну версту по-
значають спеціальним кам’яним стов-
пом, які подекуди збереглися і сьогодні), 
встановлюють чітку таксу за пересилан-
ня листів та посилок, відкривають два 
поштамти та 22 поштові контори. 

У результаті прибутки тільки Петер-
бурзького поштамту зросли з 139 тисяч 
1782 року до 281 тисячі в 1784-му.

Безбородько — член «Комісії про 
дороги в державі», а також ключова фі-
гура імператорської ради. З 872 прото-
колів цієї установи лише 253 підписані 
не ним.

Потім граф вимушено перетворю-
ється на фінансиста. Дефіцит вільних ко-
штів можна подолати шляхом створення 
Заємного банку, який випускатиме нові 
паперові гроші й розподілятиме їх між 
дворянами (під заставу їхніх маєтків) та 
городянами. 

У 1786 р. випустили аж 100 млн 
асигнацій. Граф явно недооцінив усі ри-
зики інфляції. Величезні витрати на ві-
йну з турками та шведами призводять до 
того, що в 1791 р. дефіцит бюджету скла-
дає вже 25,4 млн рублів.

У 1796 р. Зубов пропонує перечека-
нити мідну монету, щоб пуд міді дорівню-
вав 32 рублям замість 16-ти. Поки жива 
Катерина ІІ, Безбородько погоджується 
з фаворитом, але при Павлі передусім 
ховає фінансовий проект Зубова під сук-
но, заявляючи, що перечеканка монети 
тільки зашкодить державним фінансам.

Довелося графу займатися і більш 
екзотичними справами. Після третього 
поділу Польщі йому доручили ліквідувати 
уніатську церкву і передати її майно пра-
вославним. 

А в кінці 1795 р. Безбородько пе-
ретворюється на справжнього детекти-
ва — розслідує грандіозну крадіжку 600 
тис. рублів із Заємного банку. В нагороду 
отримує чергову порцію сіл в Малоросії та 
вищий придворний чин — гофмейстера.

Заповіт імператриці
6 листопада 1796 р. помирає імпе-

ратриця Катерина ІІ. Для Безбородька 
це був величезний стрес, адже новий ім-
ператор Павло Петрович свого часу від-
верто незлюбив Безбородька, називав 
його австрійським агентом і обіцяв жор-
стоко покарати. 

Але замість царського гніву новий 
імператор осипає графа численними по-
честями та нагородами.

У придворних колах поповзли чутки, 
що тут не все так просто. Мовляв, Кате-
рина ІІ залишила таємний заповіт, в яко-
му передавала престол своєму онуку 
Олександру в обхід сина Павла. Безбо-
родько як найбільш довірена особа був 
хранителем цього документа. 

Коли цариця лежала на смертному 
одрі, граф буцімто показав Павлу ці па-
пери і за його наказом спалив незруч-
ний заповіт. Тому новий імператор не 
тільки залишив Безбородька при всіх 
посадах, а й заявив, що ця людина для 
нього — дар Божий. 

У листопаді 1796 р. Павло І присво-
їв Безбородьку перший клас чиновниць-
кої «Табелі про ранги» зі званням фельд-
маршала.

Друга людина в імперії
Після смерті Катерини ІІ Безбородь-

ко повертає сповна свій вплив, адже між 

ним і монархом уже не стоїть фаворит Зу-
бов. Милості сиплються на сановника як 
із рогу достатку. Під час коронації отри-
мує 40 тисяч душ кріпосних у Воронезь-
кій та Орловській губерніях, титул світлій-
шого князя і право обрати ще 6 тисяч се-
лян у будь-якому куточку держави. 

Через рік Безбородько стає ліф-
ляндським дворянином та сенатором 
(хоча на жодному засіданні Сенату він 
так і не з’явився). Нащадки старої мос-
ковської аристократії вважали, що це 
вже занадто. Російський класик Олек-
сандр Пушкін пізніше саркастично пи-
сав:

«Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов».

Останній рядок — очевидний натяк 
на Безбородька.

На початку квітня 1797 р. канцлер 
імперії Іван Остерман подає у відставку. 
Цар здійснює логічний крок і призначає 
на його місце Олександра Безбородька. 
Тепер його реальний вплив і формаль-
на посада нарешті приходять у відповід-
ність одне з одним.

Новий канцлер круто змінює зо-
внішню політику Росії. Під кінець життя 
Катерина ІІ втягнулась в коаліцію проти 
революційної Франції. Безбородько пе-
реконав імператора на деякий час стати 
миротворцем. «Аби в нас удома все йшло 
добре, то всі інші в дурнях залишаться, а 
ми всі людьми будемо», — вважає ново-
явлений князь.

За дорученням Павла І канцлер опі-
кує Мальтійський орден — рудимент ли-
царської корпорації, що протегує імпе-
ратор. У 1797 р. він укладає з ними со-
юзну конвенцію, за що стає кавалером 
ордена Іоанна Єрусалимського. Цар теж 
у боргу не залишився — нагородив Без-
бородька діамантовою зіркою та орде-
ном Андрія Первозваного.

Спроби зблизитися з революцій-
ною французькою Директорією зазна-
ють краху. У травні 1798 року Наполеон 
Бонапарт окупує Мальту, і Павло І сприй-
має це як виклик. На плечі Безбородь-
ка лягає місія спланувати воєнні дії про-
ти Франції в рамках другої коаліції (Ав-
стрія, Англія, Росія, Неаполітанське ко-
ролівство і Туреччина). 

Турки пропускають російську еска-
дру адмірала Федора Ушакова в Серед-
земне море, планується висадка в Італії. 
Попереду будуть перемоги та поразки 
Суворова, його героїчний марш-кидок 
через Альпи і нарешті цілковитий крах 
Другої антифранцузької коаліції. 

Але канцлер Олександр Безбородь-
ко цього вже не побачить. У квітні 1799 
року його поховають в Олександро-Нев-
ській лаврі у Санкт-Петербурзі.

У приватному житті
Олександр Безбородько завжди лю-

бив жити на широку ногу. Його будинок 
на Поштамтській вулиці в Петербурзі (те-
пер це Центральний музей зв’язку РФ) 
вражав своєю пишністю. Усередині він 
мав вигляд  антикварного магазину. 

Перший секретар зібрав найкращу 
в країні колекцію картин і буквально по-
лював за новими експонатами. Крім го-
ловного палацу, мав дачу на Неві з чудо-

вим садом та фешенебельний будинок у 
Москві (останній сучасники оцінювали в 
700 тисяч рублів).

Бали, прийоми, святкові обіди — 
все це візитна картка гостинності Без-
бородька. Іноді один бал обходився в 
більш ніж 50 тисяч рублів. Але це не 
стримувало сановника. Щедрість та від-
критість — риси, якими уродженець Глу-
хова став відомий усьому Петербургу.

Численні прохачі буквально осаджу-
вали його приймальню. Земляки наві-
дувалися особливо часто. Річ у тому, що 
граф майже ніколи їм не відмовляв. 

Один спритний українець, не застав-
ши Безбородька вдома, навіть заліз до 
нього в екіпаж. Секретар здивувався, 
знайшовши відвідувача в такому місці, 
але в його проханні не відмовив.

У житті Безбородька були дві при-
страсті — карти та жінки. У грі йому по-
стійно не щастило, а от у коханні навпа-
ки. Зовні досить непривабливий Безбо-
родько так ніколи і не одружився, але 
про його любовні походеньки гуділа вся 
столиця. Перший секретар мав особли-
ву слабкість до співачок та актрис. Одній 

з них — співачці Давіа — він подарував 
40 тисяч рублів, а імператриця наказала 
вислати її з Петербурга від гріха подалі. 

Іншу співачку Уранову своїми зали-
цяннями він буквально довів до істери-
ки. Вона не відповідала йому взаємніс-
тю і так змучилась переслідуваннями 
графа, що просила заступництва в імпе-
ратриці. Катерина ІІ допомогла обвінча-
тися Урановій з її коханим — актором. 
Причому весілля відгуляли за рахунок 
Безбородька. 

Найтриваліший зв’язок Безбородь-
ко мав з актрисою Ольгою Каратигіною. 
Він познайомився з нею в 1789 р., а в 
90-х вона переїхала до графа і жила з 
ним громадянським шлюбом. Плодом 
такого союзу стала позашлюбна дочка 
— Наталія Верецька.

Сучасники згадують, що по вихідних 
Безбородько любив навідуватися у «не-
благопристойні» будинки та на маскара-
ди. Але в понеділок зранку похмільного 
графа обливали водою, і на прийомі в ім-
ператриці він був завжди свіжий та ба-
дьорий. 

Одного разу посланці Катерини ІІ 
знайшли першого секретаря на черговій 
п’яній оргії. Безбородько відразу роз-
порядився пустити собі кров з обох рук 
і, протверезівши, постав перед імпера-
трицею. «Чи готовий такий-то документ?» 
— поцікавилась вона. Безбородько ви-
йняв з-за пазухи якийсь папір і прочи-

тав. Але, коли Катерина попросила цей 
текст собі для правок, секретар упав на 
коліна та зізнався в обмані.

Смерть і безсмертя
Після 1796 р. Безбородько постійно 

хворіє. Дається взнаки розгульний спо-
сіб життя та переживання після смер-
ті імператриці. У грудні 1798 р. фізичні 
страждання стають нестерпними. Кан-
цлер проситься у відставку, але імпера-
тор затягує з відповіддю. 

Наприкінці зими князь хоче їхати в 
Карлсбад на лікування мінеральними 
водами. Але не встигає — його розбиває 
параліч, і 6 квітня 1799 р. він помирає на 
52-му році життя.

Коли імператору Павлу І доповіли, що 
Росія залишилась без Безбородька, той 
самовпевнено вигукнув: «У мене всі Без-
бородьки!» Уже через два роки, коли в 
його опочивальню увірвуться змовники 
— люди з найближчого оточення — в ньо-
го буде привід засумніватися в цих словах.

Князь Олександр Безбородько ро-
зумів, що для подальшого розвитку ве-
личезної держави не обійтися без вну-
трішніх реформ. Під завісу життя він 
пише «Записку для складання законів 
російських» — чернетку ліберальних ре-
форм для імперії. 

Він пропонує перетворити Сенат на 
представницький орган усіх станів, на-
дати йому законодорадчі функції. З се-
лян мали стягувати лише фіксовані по-
винності, а кріпаків без землі взагалі 
заборонялося продавати. Частину його 
пропозицій спробують реалізувати за 
часів царювання наступного після Пав-
ла імператора — Олександра І.

Образ Олександра Безбородька не 
забутий. Крім Пушкіна, його увічнив інший 
російський класик — Лев Толстой. У ро-
мані-епопеї «Війна і мир» він продовжив 
життя канцлера на кілька років і дав йому 
прізвище Безухов. Прототипом батька 
П’єра — найбагатшої людини імперії (тут 

письменник не покривив істиною) графа 
Кирила Безухова — був канцлер, світлій-
ший князь, універсальний бюрократ Олек-
сандр Андрійович Безбородько.

Він залишив після себе іншу Росію, 
ніж та, якою вона була в 1775 р. на по-
чатку його кар’єри. Передусім це стосу-
ється міжнародного впливу імперії. 

«Не знаю, як буде при вас, а при 
нас жодна гармата в Європі без дозво-
лу нашого вистрілити не сміла», — гово-
рив він молодим дипломатам. Можливо, 
канцлер дещо перебільшив, але час його 
правління — це період енергійної екс-
пансії імперії на захід та південь. 

Поділи Польщі та перемога над тур-
ками перетворили Росію не просто на 
рівноправного партнера, а й зробили її 
ключовим елементом системи рівнова-
ги сил на континенті. 

База, яку створив Безбородько, до-
зволить імперії з честю витримати на-
полеонівські війни і на деякий час пере-
творитися на домінантну силу в Європі. 
Вона ж створить їй купу проблем. 

Польська рана на тілі країни так ні-
коли й не заживе, а бажання частково 
реанімувати катерининський «грецький 
проект» втягне Росію в Першу світову ві-
йну та зруйнує імперію.

Володимир ВОЛОДЬКО, 
кандидат історичних наук,

м. Київ
«Українська правда», «Історична правда»
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Дача Безбородька. Фото: Денис Ґаріпов 

Ніжинська гімназія вищих наук, заснована на кошти Безбородька 
і названа його іменем. Зараз — Ніжинський державний 

університет імені Гоголя (останній теж тут учився)
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«Нікому не спадало на 
думку поставити партій-
ному чи радянському бон-
зі вголос запитання: чому 
в Рівному (тоді ще — Ров-
но) збори про розвиток 
культури провадяться ро-
сійською мовою. Не пита-
ли, бо собі дорожче».

Що читаємо? Повість-спо-
гад одного з чільних учасни-
ків національно-демократич-
ного руху кінця 1980-х – по-
чатку 1990-х, народного депу-
тата першого демократичного 
скликання Миколи Поровсько-
го «Тільки Рухом життя і обі-
ймеш…» (Рівне, 2009).

Що цікавого? Книга почина-
ється з 1988-го, третього року 
перебудови, коли автор спога-
дів ще працював заступником 
начальника управління тресту 
«Рівнепромбуд». На роботі од-
ного дня й почув про те, що «не-
формали» всупереч волі міськ-
кому Компартії створюють Това-
риство української мови. Отак і 
долучився до «екстремістів».

Першою персональною 
справою Поровського став збір 
підписів з протестом проти за-
планованого підняття води у 
водосховищі, що загрожувало 
відкритому на місці битви під 
Берестечком заповіднику «Ко-
зацькі могили». «Ця звістка була 
для мене як остання сніжинка, 
котра, упавши на сніговий кар-
низ, спричиняє лавину».

Людям, які виросли не в за-
тхлій атмосфері вічного радян-
ського переляку перед владою, 
буде важко, читаючи книгу, зро-
зуміти пафос автора. Це зараз 
здається, що свобода, Інтернет 
та інші вигоди демократії були 
завжди.

Але ж усього двадцять з га-
ком років тому будь-який вчи-
нок проти течії іноді ставав по-
двигом.

Скажімо, нікому не спадало 
на думку поставити партійно-
му чи радянському бонзі вголос 
запитання: чому в Рівному (тоді 
ще — Ровно) збори про розви-
ток культури провадяться ро-
сійською мовою. Не питали, бо 
собі дорожче. Поровський за-
питав і, повернувшись на міс-
це в залі, побачив, як відсідали 
люди подалі — мовляв, ми не з 
тобою…

Це зараз люди на заході кра-
їни (та й не тільки) вільно демон-
струють свій патріотизм. А тоді, 
в кінці 1980-х, більшість учас-
ників установчих зборів това-
риства «Пересвіт» не змогли під-
нести руки, щоб проголосувати 
за заяву на підтримку Руху. І це 
найсміливіші й найпатріотичні-
ші! Що вже казати про пересіч-
них обивателів?

Невдовзі відбулося знайом-
ство Миколи Поровського з Ва-
силем Червонієм (кілька років 
тому він загинув від удару блис-
кавки). Цей тандем і став визна-
чати політичні тенденції для Рів-
ненщини 1990-х.

При першому ж знайомстві 
Червоній сказав Поровському: 
«Ти розумієш, що коли берешся 
за нашу справу, то це аж до ку-
леметів?»

Важлива подія — перші аль-

тернативні вибори на з’їзд на-
родних депутатів СРСР у березні 
1989 року. «Неформали» Рівно-
го підтримали тоді полковника 
Радянської армії Вілена Марти-
росяна, який на словах рвався 
в бій з бюрократами і гальмів-
никами перебудови.

Кандидат, котрий згодом 
став і депутатом, пообіцяв ви-
вчити українську. «Варто зазна-
чити, що обіцянку вчити україн-
ську мову Мартиросян дотри-
мав і вчить її й досі, але поки що 
безрезультатно».

Далі було створення оргко-
мітету НРУ в області, яке Поров-
ський і очолив. Відтак частіше 
стали тягати до парткому, бо ж 
член КПРС, а бере участь в аль-
тернативній політичній структу-
рі.

Без іронії нині не можна чи-
тати, але тоді було не до смі-
ху, коли голова міськради Мар-
ков каже про рухівців: «Всё это 
происки интеллигенции. Руха в 
Ровно нет и не будет, а рабочего 
человека… вовсе не интересу-
ет». Номенклатура тоді ще мала 

ілюзії, що може на щось чи ко-
гось впливати.

За словами була дія. У Рівно-
му апарат відмовив у проведен-
ні установчих зборів НРУ з ди-
вовижним резюме — «як таких, 
що не знайшли підтримки в ра-
дах трудових колективів».

Запам’яталась зустріч із се-
кретарем обкому Віталієм Лу-
ценком (батьком майбутньо-
го «польового командира Май-
дану», міністра та політично-
го в’язня Юрія Луценка), який 
вдавано миролюбно сказав, 
що теж за перебудову, не тре-
ба тільки «противопоставлять 
аппарат перестройке», картин-
но брав рухівців за руки і про-
понував об’єднати зусилля «для 
свершения идей Коммунисти-
ческой партии».

Луценко обіцяв дати зелене 
світло зборам місцевого Руху, 
але з однією категоричною умо-
вою: жодних жовто-блакитних 
прапорів на сцені.

На початку серпня 1989-го 
Поровського викликають до Ки-
єва і кидають у вогонь підготов-
ки першого збору організації. 
Приїхав він «стилягою» — у бла-
китних штанях і жовто-золотис-
тій сорочці. Драч потім згаду-
вав: «Подививсь я і думаю — ото 
буду мати із ним клопоту».

Незадовго до установчого 
з’їзду НРУ соціологи опитали 
людей про Рух. Найцікавіші від-

повіді були на питання, якими 
мусять бути взаємини між пар-
тією і Рухом.

«Рух — помічник КПРС у пе-
ребудові», — так сказали 18,5% 
опитаних, «Рух — самостійна ор-
ганізація, що співробітничає з 
партією» — 38%, «Рух — альтер-
нативна організація» — майже 
15%, «Рух повинен контролюва-
ти партію і держапарат» — 5,7%.

Амбівалентність українців 
завжди вражала. Міняти полі-
тичну парадигму так, щоб нічого 
не змінювати…

Та повернімося до гарячого 
літа 1989-го. До дати рухівських 
зборів лишався місяць, коли ав-
тору запропонували очолити 
центр підготовки. Поровський 
авантюристично погодився: без 
зарплати, не маючи жодної пе-
ревіреної людини у виконавчо-
му органі, без зв’язків, без бо-
дай попереднього сценарію 
тощо.

Це був той випадок, коли 
мета виправдовувала всі про-
блеми дороги до неї.

«Спілка письменників тоді 

нагадувала бджолиний вулик. 
Сюди йшли люди зі всієї України 
— всі знедолені і ображені вла-
дою і ті, які роками судилися за 
межу, і ті, які були тероризовані 
радянськими органами влади, і 
посланці від обласних і район-
них ініціативних груп створення 
Руху, і скаржники на те, що КДБ 
опромінює їх радіопроменями 
і сипле чорнобильський попіл у 
ліжко…».

Вирішивши не вигадувати ве-
лосипеда, Поровський пішов до 
бібліотеки і замовив матеріали 
з’їздів… профспілок і комсомо-
лу. Звідти й запозичив техноло-
гію, часу на сентименти не було.

Накидав план і структуру 
центру підготовки зборів. Ви-
ходило, що треба щонайменше 
кілька десятків людей, місце, де 
їх розмістити, і телефони.

Іван Драч опустив молодого 
організатора на землю — ска-
зав, що людей доведеться бра-
ти з тих, «що ходять отут», але до-
зволив користуватися його те-
лефоном, а у випадку відсутнос-
ті ще й кабінетом.

За зібраними документами 
виходило, що членами ще не іс-
нуючого де-юре Руху є 60 тисяч 
осіб. «Ці дані були, звісно, дуже 
завищені».

Влада поборювала Рух, як 
могла. Переповідали, що піс-
ля чергової розмови з Леоні-
дом Кравчуком, тоді ще секре-

тарем ЦК КПУ з ідеології, Іван 
Драч гримнув по столу кулаком 
і сказав: «Як не дозволите, то в 
лісі чи на пляжі проведемо уста-
новчий з’їзд Руху. До Прибалти-
ки поїдемо, як для нас місця в 
Україні нема».

Перша зустріч із Кравчуком 
у його кабінеті. Вимога надати 
всі без винятку проекти доку-
ментів з’їзду — мовляв, «не для 
редагування чи ревізії, а для 
ознайомлення».

Майбутній президент кате-
горично вимагав: на з’їзді не 
має бути жодної незареєстро-
ваної, читайте — синьо-жов-
тої, символіки. Погрожував, що 
інакше не прийде на рухівське 
зібрання, а відтак і ставлення 
до Руху буде зовсім інше.

Галичани та «примкнувшие» 
Іван Заєць і Сергій Головатий 
перед з’їздом збирались і обго-
ворювали, щоб обрати головою 
авторитетного політв’язня Ми-
хайла Гориня. Та він відмовив-
ся, кажучи, що всесвітня слава 
Івана Драча допоможе Рухові.

Згодом виявилося, що хтось 
«настучав», і Драч дав знати, що 
в курсі сепаратних домовлянь. 
Навіть спересердя кинув: «Зда-
ється, ваші однодумці збира-
ються використати нас, як раке-
ту-носія, що витягне всіх вас на 
політичну орбіту».

Один із розділів супрово-
джено епіграфом: «De se ipso 
modifice, de aliis honorifice» 
(«Про себе скромно, а про інших 
з повагою»). Загалом так і є — 
за винятком.

Поровський наводить факти 
«дивної» поведінки Сергія Голо-
ватого — тоді молодого юриста. 
Спершу той «накручував» людей 
проти «угодовців» Драча та Во-
лодимира Яворівського, потім 
з’явився на закритій львівській 
нараді, куди його не кликали і 
про яку мало хто знав, і, наре-
шті, самовільно надрукував у 
Литві не узгоджений з редак-
ційною комісією проект статуту 
НРУ — «від того випадку щодо 
С. Головатого в мене остаточно 
сформувалася думка».

Найголовнішою проблемою 
підготовки установчих зборів 
була непевність: дасть партія 
згоду на проведення чи ні. По-
чали обговорювати варіант про-
ведення заходу в Прибалтиці. Це 
був лише робочий варіант навпіл 
з «дезою». Але це спрацювало.

За два тижні до часу ікс 
Кравчук сам зателефонував 

Поровському і сказав з не-
прихованим роздратуванням: 
«Оформляйте зал, як хочете. Ра-
джу вам виставити всі прапори, 
всю символіку, яка була в історії 
України… Ми даємо дозвіл на 
ваш з’їзд».

Львів’яни вимагали, щоб 
форум був уквітчаний у синьо-
жовті кольори. Кияни, зокре-
ма такі авторитети як В’ячеслав 
Брюховецький, Мирослав По-
пович, Юрій Мушкетик та й Драч 
– Павличко – Яворівський, сто-
яли на засадах обережності. 
З’явився навіть лист, де центр 
підготовки з’їзду, що ним керу-
вав Поровський, названо як та-
кий, що нав’язує «цілком певні» 
акценти.

Поровський описує, як роз-
ривався думками, розуміючи як 
логіку «поступовців», так і тих, 
хто, відчуваючи дихання і на-
строї вулиці, вимагали всього і 
відразу.

Хитрістю Поровський про-
тягнув через оргкомітет оформ-
лення сцени з тризубом — на-
вмисно замовивши художни-
ці Ларисі Скорик три варіан-
ти графіки, щоб при перегляді 
першого «у них кров похолола 
в жилах». Звісно, інші були теж 
прийнятні, просто реалізм у пе-
реломний час якраз означає ви-
магати неможливого.

10 вересня 1989 року, після 
того, як збори завершились і на-
тхненний люд вирушив мітингу-
вати до пам’ятника Шевченкові, 
автор зауважив, що неподалік 
палацу культури КПІ на проспек-
ті Перемоги стояли довжелезні 
колони військових машин і авто-
бусів: «Із дворів будинків до них 
тягнулися шеренги солдат — не-
наче сіро-зелені гадюки хова-
лися під брезентами кузовів. 
Скільки ж їх нагнали, мамо рід-
но… Певно, десятки тисяч». 

Двадцять років минуло, а ци-
роз мозку влади виявився не-
виліковним.

Фраза. «На печатці [Уста-
новчого з’їзду НРУ] є все, що 
потрібно. — І тризуб є? — 
саркастично примружився 
Драч. — Ну, не те, щоб тризуб, 
— під сміх залу сказав я, — а 
так, тризубчик…».

Джерело: tsn.ua
Вахтанг КІПІАНІ,

журналіст, історик, 
головний редактор сайту 

«Історична правда»

«Тільки Рухом життя і обіймеш…»

Лідери демократичного крила Верховної Ради УРСР 
Володимир Шовкошитний, Левко Горохвський, Іван Драч, 

Лариса Скорик, Леопольд Табурянський...

Хліб-сіль перед початком великої справи. 
Перший день легального існування Руху, 8 вересня 1989 року
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Спалахнули 
зірками

Нонна ТЕРЕНТЬЄВА
Нонна Те-

р е н т ь є в а 
(1942 – 1996) 
— актриса 
театру і кіно. 
Н а р о д и л а -
ся в Баку. Її 
батько був 
військовий, і 
сім’я часто пе-
р е ї ж д ж а л а , 
поки не вла-
штувалася в Києві.

Після закінчення школи Нонна 
вступила до Київського театраль-
ного інституту ім. Карпенка-Карого, 
але пішла з нього і вступила до Мос-
ковського театрального училища ім. 
Б.Щукіна, яке закінчила 1966 року. 
Після закінчення училища один сезон 
працювала в театрі ім. К. Станіслав-
ського, потім – з 1967 по 1971 рр. – 
у театрі ім. Л. Українки в Києві. 1971 
року повернулася до Москви і один 
сезон працювала в театрі Радянської 
Армії, потім – з 1973 по 1980 рр. – у 
Московському театрі ім. М. Гоголя. У 
1980 – 1992 рр. — актриса театру-
студії кіноактора.

У кіно ця яскрава талановита ак-
триса знімалася, на жаль, мало, десь 
два десятки фільмів. Її зіркова роль —  
красуня Зоя Монроз, подруга інжене-
ра Гаріна (його роль виконував Олег 
Борисов) — у фільмі Леоніда Квініхі-
дзе «Крах інженера Гаріна» принесла 
Терентьєвій величезну популярність. 
У зарубіжній пресі Терентьєву часто 
називали російською Мерилін Мон-
ро, порівнювали з Гретою Гарбо. Ра-
зом з цим Терентьєва придбала пев-
ний імідж, і режисери бачили її лише 
в ролях фатальних красунь, авантю-
ристок, що шукають пригод. Актриса 
знялася в іронічному трилері Самсо-
на Самсонова «Скажене золото», при-
годницькій картині Ельдора Уразбає-
ва «Транссибірський експрес», трагі-
комедії Олександра Панкратова-Чор-
ного «Пригоди графа Невзорова» та 
ін.

Сергій ІВАНОВ 
Сергій Іва-

нов (1951 – 
2000) — на-
родний ар-
тист України 
(1998). Наро-
дився і помер 
у Києві. Є таке 
поняття — ак-
тор одної ролі. 

В його творчому доробку можуть бути 
десятки ролей, але є одна, найяскра-
віша, якою найбільше запам’ятався 
глядачам. Так вийшло з талановитим 
українським актором Сергієм Івано-
вим. Кожен глядач одразу ж назве 
його кіногероя — знаменитий «Куз-
нєчик», льотчик, лейтенант Олексан-
дров з легендарного фільму Леоніда 
Бикова «У бій ідуть одні старики», од-
ного з найкращих фільмів про війну. 

Ще одна зіркова роль актора — 
Лариосик у фільмі «Дні Турбіних» за 
романом Булгакова. 

У 1972 році закінчив Київський 
національний університет театру, кіно 
і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. 
Того ж року Леонід Биков запросив 
Іванова на зйомки своєї знаменитої 
картини «У бій ідуть одні старики».

Інші кінороботи актора (фільм 
і роль): «Родина Коцюбинських» — 
Павло Тичина, «Народжена револю-
цією» — Афіноген, «Ар-хі-ме-ди!» — 
Альоша Метьолкін, «Як гартувалася 
сталь» — Серьога Брузжак, «Тривож-
ний місяць вересень» — Абросімен-
ко, «Дачна поїздка сержанта Цибулі» 
— сержант Цибуля.

Як режисер С. Іванов зняв фільм 
«Медовий місяць», також є автором 
сценарію кількох фільмів. 

Стежками історії Чернігівщини
Храми древнього Ніжина

Фото Петра Антоненка

Це був звичайний приміський поїзд. Темно-
зелені вагони швидко всотали з перону натовп 
з його портфелями, сумками й торбами. Попри-
бігали й ті, хто звик з’являтися за три хвилини 
до відправлення поїзда. І нарешті, вже після 
того, як рушили, хтось зірвав стоп-кран, і на 
підніжку вагона стрибнув із привокзальних ку-
щів останній щасливчик. 

Букін прилаштувався дуже зручно. Найліп-
ші місця в цьому колишньому плацкартному 
вагоні були в глибині купе, за столиками, де 
Букін і вмостився. До того ж з правого боку. 
Ця звичка зосталася від часів щоденних по-
їздок електричкою до столичного міста. Там 
поїзди рухалися двоколійною дорогою, біля 
лівого вікна раз по раз торохтіли зустрічні 
електрички, а біля правого було трохи тихше. 
На цій закутній одноколійній дорозі ніякого 
зустрічного руху, звісно, бути не могло, але 
звичка — друга натура. 

Отже, місце було зручним. Як і вагон — 
передостанній, де було порівняно вільно. Бу-
кін давно вивчив порядки в приміських по-
їздах. Менше людей набивалося хіба що в 
перший і останній вагони, але там вічно сто-
яв густий картярський гармидер. Їхали чоло-
віки з ближніх сіл, котрі роками каталися на 
роботу в місто. Ледве впавши на звичні міс-
ця, вони всю дорогу різалися «в підкидного».

В купе у Буніна всілося восьмеро людей. 
Біля протилежного вікна, по обидва боки 
відкидного столика, сіли хлопець з дівчиною. 
Хихикаючи й перешіптуючись, вони тут же 
відключилися від вагонної метушні. На од-
ній лаві з Букіним влаштувалася пара, схо-
же, з племені службовців. Мужчина з жіноч-
кою їхали, видно, з якоїсь наради, бо одразу 
ж впряглися у звичну розмову: що сказав у 
доповіді Іван Іванович, як «зрізав» когось Пе-
тро Петрович, якими змінами пахне в облу-
правлінні і які новини обсмоктувалися в пе-
рервах у буфеті й курилці. 

На протилежній лаві, скраю, присів ху-

дорлявий чоловік років сорока, в синій со-
рочці й прим’ятому сірому костюмі. Чоловік 
мовчки встромився у свіжий номер «Футбол-
Хокею». 

Поруч возсідала повна червонощока се-
лянка. Закинувши клунки на верхню полицю, 
вона весело припрошувала всім своїм вигля-
дом: «Поговорімо про що-небудь, люди добрі, 
на язиці швидше ж доїдеш». І нарешті навпро-
ти Букіна, за цим же столиком, сиділа дівчина 
в чорному светрику, з розпущеним по плечах 
волоссям, без зайвої косметики на обличчі. 
Сиділа тихо, перебираючи очима сусідів. 

Поїзд набирав хід. Вечоріло. Увімкнули 
світло. Молода парочка біля протилежного ві-
кна не помічала нікого, окрім себе. Сусід Букі-
на сипав фразами, щось доводячи своїй супут-
ниці: «А я йому: ви не дуже-то розмахуйтеся зі 
своїми реформами, щоб не вихлюпнути з по-
миями й дитину». 

«Господи, — подумав Букін, — нахапався 
якихось біблейських фраз, так хоч би їх не пе-
рекручував».

«Звичайно, — підтакнула інтелігентові 
дама. — Василь Степанович надто вже захо-
дився: викорінимо, говорить, дідівські методи. 
А діди нерідко були розумнішими од нас». 

Букін відвернувся до вікна і побачив відо-
браження дівчини в чорному. Дістав із портфе-
ля кілька куплених сьогодні книг. «Читайте, — 
байдуже простягнув дівчині томик модного по-
ета. — Веселіше буде їхати». Вона мовчки взя-
ла книгу. 

Дівчата Букіна цікавили. У дорозі він зу-
стрічав їх багато: серйозних і насмішкуватих, 
розумних і пустопорожніх. Він чекав від них 
якогось маленького чуда, пригоди, чекав ді-
вчини цікавої, незвичайної. І тому полюбляв 
легенький словесний блуд. 

Ні, Букін зовсім не зраджував, навіть по-
думки, своїй дружині, вічно заклопотаній, з на-
спіх підфарбованими очима, а взагалі-то про-
стій і добрій. Він не зраджував своїм звичкам, 
своєму дому. Там, удома, все було добре, спо-
кійно, надійно. Всі речі лежали, стояли і висіли 
на своїх місцях. Можна було із заплющеними 
очима взяти зі свого місця у столі кухонний ніж 
і ополоник, зняти з їх законного гвіздка ножи-
ці, без зайвих пошуків знайти сірники чи віни-
ка. Кімнатні капці вночі завжди стояли у Букіна 
біля дивану, на якому він спав. Уранці він вста-
вав не на ліву ногу і не на праву, а на обидві ра-
зом і точно в капці. 

Там само на роботі у Букіна телефон сто-
яв неодмінно зліва, перекидний календар — 
справа, а письмове приладдя — посередині.

І все ж Букін у свої тридцять два роки ще чо-
гось чекав — чудного, цікавого, незвичайного. 

… Поїзд мчав у вечір. Букін підвів очі й на-
брів поглядом на червонощоку селянку. Відво-
дити очі було вже незручно. 

— З гостей, тьотю? — запитав Букін.
— З гостей, — весело підхопила селянка. 

— Оце вийшла на пенсію, тепер катаюсь до 
онуків. 

— І як онуки, приймають? — одірвався од 
«Футболу» сусід. 

— А чого їм не приймати. Батьків вони тіль-
ки й бачать, що по дорозі в дитсадок і додому. 
Все ніколи погуляти з дітьми. 

— Бідні. А я от знаходжу час погуляти з си-
ном, — сказав Букін. 

Дівчина в чорному глянула на нього. Бу-
кін ніколи не приховував у дорозі, що він 
одружений. «Жінка — не стінка, одсунеть-
ся», — хихикнула якось у поїзді одна з по-
путниць, фізіономію якої він забув на другий 
день. 

— Ви знаєте, у мене три зяті і всі такі за-
йняті, — захищалася селянка. — А онуки аж 
пищать, як баба приїде. 

— Особливо як баба з клунками, — кивнув 
чоловік з «Футболом». 

— Ой, і не кажіть. Як же його не привез-
ти курочки чи сметанки. Знаєте, мені стар-
шої моєї чоловік говорить: «Ви у нас серед-
няк: сумка спереду, клунок ззаду, а самі по-
середині». 

— О, дає, — усміхнувся чоловік з «Футбо-
лом». — А я тоді, виходить, «кулак», цебто кур-
куль. Цю ніч на кулаку на вокзалі продрімав. 
Учора приїхав дружка провідати, та серед ночі. 
Ну, думаю, чого людей будити, з’явлюся вранці. 

— І що, ніде було прилаштуватися на ніч? 
— поспівчувала селянка. 

— А й ніде. Воно б і на вокзалі нічого, тіль-
ки от подрімаєш годинку — піднімає міліціо-
нер: куди їдеш, чого лежиш? Їду, кажу, вранці, 
а спати мені що — стоячи? Потім прибирали в 
залі, всіх на перон викурили. 

Дівчина в чорному погортала книгу, покла-
ла на столик. 

— Спасибі.
— Подобається? — запитав Букін. 
— Так собі. Дещо я читала в журналах.
— Ви часом не вчителька?
— Ні, — дівчина дивилась у вікно.
«Чорт забирай, сприймає мене за яко-

гось вагонного ловеласа, — подумав 
Букін. — Прикро. Про що б його ще 
запитати?»

О сьомій, 
після роботи

Петро АНТОНЕНКО

Від автора. Це оповідання ще не 
друкувалося, отже, є першодруком. Воно 
не з’являлося в періодиці — в газеті чи 
журналі, не увійшло і до  моїх книг — «Ба-
бине літо» і «Свіча», виданих «Просвітою» 
в 1994 і 2001 роках. Я колись пропону-
вав його до друку, але тоді, в першій по-
ловині 1980-х, коли були написані й інші 
оповідання, що склали ті дві книжки, така 
проза вважалася «надто реалістичною й 
песимістичною» для того ірраціонального 
і бадьорого часу «розквіту застою». Пізні-
ше я, звичайно, міг внести це оповідання 
до своїх книг, де друкував усе так, як хо-
тілося. Але на той час були написані інші 
оповідання, і це просто «не втовпилося» у 
книги. Тепер хочеться запропонувати його 
читачам, щоб познайомити зі своєю ран-
ньою прозою, показати, що тоді «не дуже 
друкувалося», пересвідчитися, як мало 
змінилося за ці роки — хіба що якийсь ан-
тураж, але ми, грішні, змінилися мало. 
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О сьомій, 
після роботи

Петро АНТОНЕНКО

— А ви взагалі яких поетів любите?
Запитання залишилося без від-
повіді, бо дівчина роздивляла-
ся щось на столику. Букін при-

дивився і в тьмяному блиску вагонних сві-
тильників побачив, що столик обдряпаний 
усілякими написами: «Тут був Вася», «П.Н.В. 
— дурочка», «Привіт з Уралу». Були ще зраз-
ки іншого типу, те, що називають вуличною 
лайкою, хоч пишуть ці слівця, як правило, не 
по вулицях, а в приміських поїздах і туале-
тах, де, видно, безпечніше. 

Помітивши, що Букін теж дивиться на 
столик, дівчина спохопилася і відповіла: 

— Я в поезії не дуже. Зараз багато таких 
віршів, що нічого не зрозумієш.

— І не кажіть. От наприклад…
У цей момент увагою пасажирів заволо-

дів якийсь німий. Молодий чоловік, худий, 
ретельно поголений, зупинився в купе і роз-
клав на столику перед Букіним купу само-
робних листівок. 

— Почім? — жваво поцікавилася селян-
ка. 

Німий підняв угору вказівний палець: 
карбованець за штуку. 

Всі з інтересом взялися роздивлятися 
товар — ілюстровані календарики на на-
ступний рік. Підійшла навіть молода паро-
чка від протилежного вікна. Дівчина ви-
брала календар із портретом популярно-
го кіноактора. Інтелігент купив перекидний 
календар із портретами Сталіна на кожній 
сторінці. 

Із сусіднього купе просунули гривасті го-
лови кілька хлопців. Один щось шепнув ні-
мому, той розуміюче кивнув і дістав із порт-
феля колоду карт. Букін хотів було показати 
її сусідці, аж раптом побачив, що кожну кар-
ту прикрашає гола дівиця. 

Одну карту взяла й селянка, але тут же, 
наче перелякавшись, повернула німому: 
«Безсовісні, придумають же таке». 

Німий зробив заспокійливий жест: мов-
ляв, не хвилюйтеся, тьотю, підберемо щось 
і для вас. Дістав кілька листівок і подав се-
лянці. На листівках красувалися лебеді, ру-
салки, прилизані, як голубочки, закохані 
пари. Внизу віршики:

 «Веселья час и боль разлуки
 хочу делить с тобой всегда.
 Давай пожмём друг другу руки
и в дальний путь на долгие года». 
Листівки зацікавили й чоловіка з «Фут-

болом». Він узяв одну і поважно зачитав: 
  «Тоня — роза, Тоня — цвет, 
  Тоня — розовый букет. 
   На букете можно спать, 
  Тоню можно целовать». 
І тут же єхидно додав: 
— Це майже як, вибачаюсь, у туалеті на 

вокзалі. 
— Ге-ге-ге! — дружно заіржали гривасті 

хлопці, а один мовив: 
— Ні, ви, дядю, даремно. Гарні вірші. 

Правда, краще б так: 
 «Можно букет целовать, 
 А на Тоне можно спать».
— Хлопці, що ви хуліганите? — встряв 

інтелігент. 
Задоволені, хлопці повернулися до 

свого купе. Селянка зібралася  купити 
листівку з русалками, але розстроїлась чи 
то від карт, чи од віршиків і мовчки одвер-
нулася. Німий зібрав свої пожитки, пішов 
далі. 

Букін призабув, на чому обірвалася його 
розмова з дівчиною. Та й розмова ця ніяк не 
клеїлася. Якийсь час їхали мовчки. 

Дорогу дещо пожвавила поява конт-
ролерів. У сусідньому купе у двох веселих 
хлопців не виявилося квитків. Контролери 
повели «зайців» до службового купе. 

— Страмовище, — задоволено мовила 
селянка. — Не знайшлося сорока копійок 
на квиток. 

— Якби ще й висадили на першій станції, 
— докинув інтелігент. 

— Проґавили хлопці, — сказав чоловік 
із «Футболом». — А то б на дах чкурнули, дар-
ма, що сьогодні холодно. 

— Ой, що ви кажете, — озвалася селян-
ка. — Недавно моя сусідка їздила до сина. 
Так у них там був такий випадок. Їхав один 
хлопець на вагоні. Сидить собі спиною впе-
ред і не помітив, як поїзд в’їхав під міст. 
Хлопцю голову так і знесло по самі плечі. 

— Який жах, — тихо мовила дівчина в 
чорному. 

— Невже міст був так низько?— здиву-
вався Букін. 

— Не знаю, кажуть люди. 
Проходом поверталися «зайці», трохи 

спітнілі, червоні, але веселі. 

— Заробили по троячці, — буркнув інте-
лігент. 

— Та у них троячки за душею нема, — за-
перечив чоловік із Футболом». — Злупили із 
хлопців по карбованцю, і всі у виграші. 

У сусідньому купе у хлопців чувся весе-
лий гомін, цокотіння пляшки об склянку. 

— Чого тільки не надивишся в дорозі,— 
сказав Букін дівчині.— Ви часто їздите? 

— Ні, нечасто. 
— А я частенько. То відрядження, то про-

сто роблю вилазку до міста по магазинах, 
книг купити. 

Підкріпившись, хлопці з сусіднього купе 
заспівали під брязкіт гітари частівки:

 «Старый хрыч Иван Кузьмич
 приобрёл себе «Москвич».
 Налетел на тягача —
 ни хрыча, ни «Москвича». 
Знову зацокотіло пляшкою об склянку, і 

пішли пісні розхристанішого ґатунку. 
В купе у Букіна спершу прислухалися до 

веселого співу, потім робили вигляд, що не 
чують. Нарешті веселі сусіди заспівали таке: 

 «Как на фестивале две старушки сра…
 А что? Ничего: сразу танцевали».
Тут уже Букін не стерпів, зазирнув до су-

сіднього купе і сказав: 
— Хлопці, можна трохи тихше? 
— А що таке, дядю? — озвався якийсь 

тип. 
Це «дядя» змазало Букіна, ніби мокрим 

квачем по фізіономії. Ставати «дядею» він не 
хотів ніяк. Довго не міг звикнути, коли на ву-
лиці, в магазині чи автобусі до нього зверта-
лися: «Скажіть, мужчино» — замість колиш-
нього «хлопче» або «молодий чоловіче».

Стримуючи себе, Букін сказав: 
— Я говорю, тихіше. Люди ж їдуть. 
— Совість треба мати, співають таке, — 

буркнув комусь інтелігент. 
Букін повернувся на місце. Пісні трохи 

стихли. 
«А то розспівалися, солов’ї вагонні», — 

подумав Букін і обережно зиркнув на дівчи-
ну в чорному. «Цікаво, чула вона, як той ві-
слюк ляпнув на мене «дядя»?»

Від міста минули вже три чи чотири стан-
ції. «Хвилин з двадцять і приїду», — байдуже 
подумав Букін. 

У кінці вагона почувся тужливий спів. Го-
лос повільно наближався, і Букін зрозумів, 
що проходом іде якийсь жебрак. 

Був це середнього зросту чоловік, одяг-
нутий у щось темне, зношене. На його не-
голеному обличчі порожньо світилися очі. 
У правій руці він тримав картуз, лівою обе-
режно намацував дорогу. Жебрак співав 
щось довге й монотонне, як молитва: 

 «Прости, мати, що родився, 
 що народ весь возмути-гився…»
Тяглася і тяглась безкінечна «душещипа-

тельна» пісня про блудного сина, котрий, ба-

гато накоївши у своєму грішному житті, ка-
ється перед людьми, перед матір’ю. А мате-
рі шкода своє пропаще дитя, і вона просить 
людей:

 «Одпустіть ви сина мово, 
 сина мово, нещасно-во…»
Селянка скривилася, шморгнула но-

сом і опустила жебраку в картуз кілька 
монет.

— Благодарствую, шановні громадяне, 
— завчено мовив жебрак. 

Інтелігент і дама теж кинули по монетці. 
— Благодарствую, шановні громадяне.
Пісня потяглася далі. 
— Гарно співає, — хмикнув чоловік із 

«Футболом». 
— Не дай Бог так заспівати, — сказала 

селянка. — Хто подасть божому чоловіку, а 
хто й посміється. 

— Божий чоловік! — скипів Букін. — Та 
він у церкві востаннє був, як хрестили. 

— Од гарного життя не заспіваєш, — за-
перечила селянка. — А ви дали б гривеник, 
не збідніли б. 

— Я, тьотю, з принципу ніколи таким не 
подаю, — мовив Букін. 

Жебраків він надивився всяких. Ходила 
якось пара: він худющий, вона — разів у два 
повніша. Ці дуже гарно співали на два голо-
си щось схоже на псалми. Ще один бродив 
із гармошкою, на яку була пригвинчена кон-
сервна банка для монет. Той співав частів-
ки, все більше політичні: про атомну бомбу, 
про Ліван і Чилі. 

Про жебраків розповідали всілякі істо-
рії. Худий нібито, як тільки нажив старцю-
ванням чималі гроші, вигнав свою співмеш-
канку і взяв у дім сімнадцятилітню дівку. Так 
чи ні, але повну жінку Букін бачив якось у 
місті, на церковній паперті, де вона співала 
вже в один голос. 

Розмова пішла довкола жебраків. 
— А я вам кажу, цей «божий чоловік» гре-

бе по п’ятсот карбованців на місяць, — до-
водив селянці чоловік із «Футболом». — Не-
хай збере карбованця з вагона. Та десять 
вагонів. От вам і червінець за якусь годину. 

— Легко ви чужі гроші рахуєте. 
— Так це ж ваші гроші. На ваших мідяках 

наживається. 
— Чого ж влада їм дозволяє? — втрути-

лася у розмову дама. 
— Хто їм дозволяє? — заперечив чоло-

вік із «Футболом». — Хіба за всіма угледиш? 
Ми ж з вами й влада. Сидимо от, мовчимо.

— Яка я влада? — сказала селянка. — 
Колгоспна баба. 

Сусід знехотя махнув рукою і встромив-
ся у «Футбол».

— Подихати чи що? — Букін підвівся з 
місця. — Не бажаєте? —звернувся до чоло-
віка з «Футболом».

— Та щось ні…

Букін подався в кінець вагона. Смикнув 
тугі двері, вийшов у тамбур. Він ледве не на-
штовхнувся на сутулувату темну постать. У 
тамбурі стояв жебрак і зосереджено лічив 
гроші. 

Букін здивовано подивився на жебрака, 
і раптом на нього накотилася злість. Боліла 
голова після сьогоднішнього ідіотського і, як 
виявилося, зовсім непотрібного відряджен-
ня, після біганини по магазинах, після дов-
гого осіннього дня, який чомусь ніяк не за-
кінчувався. 

Втупившись на картуза з грішми, Букін 
голосно запитав: «Як виторг?!»

Жебрак здригнувся і, повернувшись, по-
хапцем вигріб у кишеню решту грошей. 

Вони стояли один навпроти одного, по-
хитуючись у такт поїзду. Букін раптом по-
бачив, яке в чоловіка стомлене і потемніле 
обличчя. Жебрак натяг картуза на голову і 
мовчав, дивлячись кудись у вагон. Букіну 
стало не по собі. Він озирнувся і побачив чо-
ловіка, вдягнутого майже так само неохай-
но, як і жебрак. Чоловік увійшов до тамбура, 
причинив двері. 

— Льоша, — нарешті сказав жебрак. — 
Чого він хоче?

Льоша втупився у Букіна, довго щось об-
думував, нарешті вичавив:

— Чого пристаєш до нещасної людини? 
Дерев’яне обличчя наблизилось до Букі-

на настільки, що він ясно відчув кислий за-
пах дешевого гидотного вина. 

— Я не пристаю. Я нічого не говорив, — 
мовив Букін, притиснутий до дверей тамбу-
ра.

— Ти його знаєш? — прокричав Льоша 
жебраку. 

— Звідки?
— Дивись: інтелігент, при галстуці. 
Льоша вхопив за галстук так, що у Букі-

на звело дух. 
— Ти чого слідом лазиш? 
«У парі ходять, собаки, — подумав Бу-

кін.— Уб’ють же і під поїзд кинуть. Такому 
рилу що людину вбити, що муху…»

Думки безладно товклися в голові. Чо-
мусь пригадалася розповідь селянки про 
випадок під мостом, примарився поїзд, що 
вилітає з-під мосту, а на даху вагона — лю-
дина з відрубаною головою. 

Льоша дихав противним винним перега-
ром. 

Букін раптом ясно зрозумів, що світ на-
багато ширший, ніж він собі уявляв. Цей світ 
не вкладався в рамки семінарів і звітів, кон-
ференцій і соцзобов’язань, кошторисів і від-
ряджень. У цьому світі були люди, яким на 
все оте абсолютно начхати. Так само, як і на 
блоківську Незнайомку і на леонардівську 
Мону Лізу. Посмішку Джоконди ці люди якщо 
й бачили, то не в Луврі й навіть не на книж-
кових репродукціях, а хіба що на етикетках 
одеколону, наліплених запопадливим дія-
чем ширпотребу. Проте ці люди ходили з Бу-
кіним по одній землі, штовхалися в одних 
магазинах, а зараз стояли поруч, в одному 
тамбурі. 

І ще Букін пошкодував, що не може дво-
ма ударами розчистити дорогу до рятівних 
дверей у вагон. Він так шкодував тепер, що 
котрий рік в одній із книжкових шаф стоїть 
нерозгортаною куплена колись книга «Уро-
ки самбо», що який уже раз ніяк не збереть-
ся «з понеділка почати нове життя»: проки-
нутися о шостій ранку, пробігти три кіломе-
три по сон ному містечку, зробити зарядку і 
погратися гантелями, які наче десь були в 
коморі. 

Втім, у голові вже плуталося інше: «Ну, 
стукну я їх. А завтра-післязавтра ця сволота 
знайде мене і приб’є. Треба жити, щоб боро-
тися з ними. І боротися розумно, а не стри-
бати, як цап на стінку. А, може, братику, про-
сто злякався? Жити захотів? Але чи варто чі-
плятися за життя, коли по ньому повзають 
отакі гади?»

Думки стрибали, як заєць, обкладений 
гончими. 

Все вирішилося саме собою. Льоша від-
пустив галстук, хитнувся вперед-назад і 
цикнув: «Ти… дивись! — повернувся до же-
брака. — Пішли. Все в порядку. Ти цього не 
бійся». 

Двоє зникли в гармошці переходу між 
вагонами, що стрибала й торохкотіла на 
рейках. 

Букін стояв, сторопіло дивлячись на що-
йно зачинені двері. Потім поправив гал-
стук…

— Покурили? — весело запитала селянка. 
— Я не курю, — буркнув Букін і зручніше 

вмостився у свій куток. 
1981 р.
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Несподіва-
ні думки 

Афоризми
Томас МАКОЛЕЙ 

(1800 – 1859), англій-
ський історик
 Нема нічого менш 

корисного, ніж універсаль-
ні правила. 
 Мета ораторсько-

го мистецтва — не істина, а 
переконування. 

  Що стосується всіх 
узагалі, не стосується нікого.

Жюль РЕНАР (1864 
– 1910), французький 
письменник
Буває, що все вдаєть-

ся: не лякайтеся, це пройде. 
 Усі одразу не мо-

жуть бути жертвами.
 Легше бути щедрим, 

ніж потім не шкодувати за цим. 
 Вчений — це лю-

дина, яка в чомусь майже 
впевнена. 

Джонатан СВІФТ 
(1667 – 1745), англій-
ський письменник
 В ораторському 

мистецтві найбільша май-
стерність — приховати 
майстерність.
 У цьому світі нема 

нічого стабільного, окрім 
нестабільності. 
Угору лізуть у тій же 

позі, що й повзають. 
 Лише дуже небага-

то хто живе сьогоднішнім 
днем, більшість готується 
жити пізніше. 

Було й таке…
Після виходу друком 

знаменитих оповідань Не-
чуя-Левицького про бабу 
Параску і бабу Палажку до 
нього прийшла скаржити-
ся одна баба зі Стеблева: 
«І навіщо ви, пане, ото мене 
описали в книжці?»

  Видатному філосо-
фу Платону якось дорікнули, 
що він бідний. На це той від-
повів: «Невже мені треба 
набувати те, що жадібність 
так наполегливо зберігає, 
а розтринькування так про-
сто знищує?» 

Куточок 
гумору

— На вашому мага-
зині написано «М’ясо», а 
його тут нема. 

— Мало що написа-
но. На моєму хліві хтось 
написав «Ідіот», а в ньому 
лише дрова. 

* * *
— Офіціанте, це пиво 

явно розбавлене водою. 
— Не галасуйте, я ж 

не примушую вас платити 
за воду. 

* * *
— Оголошення: «Ап-

тека зачинена на ремонт. 
Найближча зачинена на 
ремонт аптека — за ро-
гом». 

* * *
— Пане, купіть квіти 

для дружини. 
— У мене нема дру-

жини. 
— О, тоді купіть для 

себе на знак того, що у 
Вас таке спокійне життя. 
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Запрошуємо на презентацію 
перших десяти номерів нашої газети

Наших читачів, авторів, колег-журналістів, усіх дру-
зів газети «СВІТ-інфо» запрошуємо на презентацію її 
перших десяти номерів.

Приходьте в культурно-мистецький центр 
«Інтермеццо» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 9) цієї 
середи, 18 липня, на 15.00. 

Сьогодні на спільну життєву 
стежку стають Ірина Антоненко 
і Юрій Товстуха з Куликівки. Рід-
ні, друзі щиро вітають молодят 
з одруженням і шлють найкращі 
побажання! 

Іро і Юро! Всього вам найкращого 
в сімейному житті, щастя-долі на 
многая літа!
в сімейному житті,,, щщщщщщщщщщщщщщщщастя долі на 
многая літа!

Щастя-долі!

Найвужча вулиця у світі 
стала ще вужчою

Визнана найвужчою вулицею (31 см) 
у світі Шпроєргофштрассе в німецькому 
місті Ройтлінген стала ще вужчою вна-
слідок аварійного стану одного зі старих 
будинків, котрий похилився, зробивши 
прохід тіснішим.

Швидше за все, будинок буде купле-
ний муніципалітетом, який стане уважно 
стежити за його станом, але перекриття 
Шпроєргофштрассе в будь-якому випад-
ку виключене.

Шпроєргофштрассе занесена до 
Книги рекордів Гіннеса як найвужча ву-
лиця у світі. Її ширина — від 31 до 50 сан-
тиметрів. Вулиця виникла  1727 року під 
час реконструкції постраждалого від 
грандіозної пожежі Ройтлінгена.

З метою профілакти-
ки мобільного шахрай-
ства «Київстар» закли-
кає клієнтів бути пиль-
ними.

1. Не довіряйте інфор-
мації, яку отримуєте від 
незнайомців по мобільно-
му телефону. Завжди пе-
ревіряйте її. Навіть якщо 
незнайомець називається 
співробітником телеком-опе-
ратора, представником пра-
воохоронних органів, жур-
налістом, вашим родичем чи 
знайомим — не поспішайте 
здійснювати якихось дій, осо-
бливо якщо вони стосуються 

переказу коштів на мобіль-
ний телефон чи будь-яким ін-
шим способом.

2. Не повідомляйте 
коди поповнення рахунків 
незнайомим особам. 

3. Не передавайте 
третім особам логін та 
пароль доступу в систе-
ми самообслуговуван-
ня «Мій Київстар» / «Мій 
DJUICE». Навіть якщо Ви 
не користуєтеся систе-
мою, не пересилайте sms-
повідомлення з логіном та 
паролем доступу в систему 
на запити незнайомих лю-
дей. Пам’ятайте, що в тако-
му випадку ви передаєте 

конфіденційні відомості про 
ваш мобільний номер, його 
рахунок, список контактів 
тощо зловмисникам.

4. Перевіряйте послу-
ги, які надаються за корот-
кими номерами у телеком-
оператора: за номером 466.

5. Якщо підозрюєте 
спроби мобільного шах-
райства, «Київстар» реко-
мендує якомога швидше по-
відомити про це правоохо-
ронним органам за номером 
102 та «Київстару» за номе-
ром 466.

Найкраща протидія шах-
раям — ігнорування їх про-
хань, вимог та пропозицій. 

Мобільне шахрайство: Мобільне шахрайство: 
як уникнути і протидіяти?як уникнути і протидіяти?

Найбільш поширені 
види мобільного шахрайства

Вимагання грошей. Механіка обману по-
лягає в тому, що найчастіше серед ночі зло-
вмисники дзвонять і повідомляють, що близь-
ка людина потрапила в лихо і для її звільнення 
потрібна значна сума коштів. Гроші потрібно 
переказати на номер у найкоротший термін. 
Довірливі люди, наприклад батьки «постраж-
далого», під впливом емоцій переказують ко-
шти шахраям на рахунок, а ті згодом їх пере-
водять у готівку.

Перемога в неіснуючій акції: на теле-
фон абонента надходить начебто з номера опе-
ратора коротке повідомлення з інформацією, 
що він виграв коштовний приз і для його одер-
жання потрібно переказати незначні кошти на 
номер або зателефонувати на нього. Хвилина 
розмови на зазначений номер може станови-
ти, наприклад, 30 або навіть більше гривень.

Пошук загублених речей. Абоненти для 
пошуку загублених речей дають оголошення у 
ЗМІ. Зловмисники телефонують і повідомля-
ють про знахідку й готовність її повернути за 

винагороду — поповнення рахунка на 300 – 
1500 грн.

Помилкове поповнення мобільного 
рахунка: абонентові з короткого номера при-
ходить повідомлення з інформацією, що на 
його рахунок було переказано певну суму ко-
штів. Згодом приходить повідомлення про те, 
що транзакцію виконано помилково, і просять 
повернути кошти. Довірливі абоненти перека-
зують зі свого рахунка кошти, зазвичай не пе-
ревіривши перед цим балансу. 

Спам-фільтри: на телефон абонента при-
ходить sms із пропозицією надіслати повідо-
млення, щоб відмовитися від розсилки. Вар-
тість повідомлення у такому випадку набагато 
більше від звичайної, оскільки надсилається 
на короткий номер.

Фіктивні кадрові агентства: заманюють 
пропозиціями про стабільну роботу й високу 
заробітну плату. Для одержання детальної «ін-
формації» необхідно відправити sms або зате-
лефонувати на номер підвищеної тарифікації.

Ці правила батьки повинні довести до 
відома дітей, що мають телефони, оскільки 
часто жертвами шахраїв стають саме діти.

Запрошують 
«Інтермеццо» 

і «Круті сходи»
Мистецька галерея 

«Круті сходи»
Наші координати: 14000, 

м. Чернігів, вул. Воровсько-
го, 10; тел. (0462) 674-661, 
(066) 760-86-83. 

В експозиції пред-
ставлені твори народного мистецтва знаних у краї-
ні авторів: народних художників України, лауреатів 
мистецьких премій, Національної премії України іме-
ні Т. Шевченка (художня кераміка і різьблення, під-
лаковий розпис та розпис на склі, вишивка, ткацтво, 
художнє скло, прикраси). Пропонуються унікальні ко-
лекції. Експозиція живопису. 

Послуги: виставкова діяльність – організація та 
проведення виставок; виготовлення сувенірної про-
дуції представницього класу, чернігівської тематики, 
національного колориту. 

Прийом замовлень на екслюзивні подарунки, ви-
готовлення рамок та оформлення картин.

Чернігівський культурно-мистецький центр 
«Інтермеццо» 

14000, м.Чернігів, Шевченка, 9; тел.: (0462) 973-
628, 973-629, (063) 236-18-03

http://intermezzo.org.ua. 
e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com
ІCQ: 605-110-856
Послуги: у продажу книги, музика, мистецтво, 

сувеніри, канцтовари, а також туризм, екскурсії, 
проведення презентацій, прес-конференцій, творчі 
зустрічі, кава, зручності. 

Публікації нашої газети 
«Світ» не старіютьть

Шукайте, читайте газетугазету
Основні публікації поперед ніх номерів «Світ-інфо»: 

Про нелегке сьогодення українського села.
Невідомі сторінки злочину комуно-радянського режиму — аварії 
на Чорнобильській атомній станції.
Таємниці роману «Майстер і Маргарита» і його автора. 
Останнє слово Юрія Луценка в суді. 
Касетний скандал у парламенті.
Чому Україні не дають Нобелівської премії? 
Невідоме в біографії Олександра Довженка. 
Попри кризи, мільярдів доларів в українських олігархів більшає.
Нелегка правда про партизанський рух. 
Як розвалювався Радянський Союз? 
Автомобіль ветерану — в 140 років.
Люстрація: що  нам робити з нашим комуно-радянським минулим? 
Гроші на Жовтневий переворот.
Українців — на експорт у рабство.
Як «гартувалася»  нова радянська еліта? 
Міфи і правда про так званий «Матч смерті». 
Комуністичний режим проти української культури.
Як руйнували духовні святині.

Усі попередні номери газети можете знайти в нашому кореспон-
дентському пункті — у Чернігівському культурно-мистецькому цен-
трі «Інтермеццо», який працює щодня з 10.00. Адреса: м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 9. 


