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Власне, сьогодні, у п’ятницю, 26 жовтня, ще 
можна агітувати за ті чи інші партії і кандидатів 
чи проти них. Офіційно, згідно з виборчим за-
коном, агітація припиняється напередодні ви-
борів, тобто з початком суботи. Але я умисне 
не пишу, за кого б закликав виборців голосу-
вати, а проти кого — в жодному разі. І не тому, 
що наша газета грається в удавану «аполітич-
ність» чи, навпаки, проявляє політичну «всеїд-
ність», чим нині хворі й аж кишать наші газети, 
в тому числі в області. Це коли на сусідніх сто-
рінках, а то й на одній і тій же, кандидат «А» роз-
казує, яка бридота кандидат «Б», а поруч «Б» ллє 
те ж саме на «А». Читачам же зостається лише 
плюнути на обидві публікації і згорнути газету, 
що й роблять. Тим паче, якщо ці газети чи щось 
газетоподібне увіпхнуте в поштові скриньки чи 
хвіртки. Наша газета з першого номера чітко 
задекларувала свою політичну, громадянську 
позицію, і читачеві цілком зрозуміло, кого вона 
підтримує, кого ні, — досить глянути всі попере-
дні номери і цей також. 

Агітую ж я ось за що. Перше — прийти на 
вибори, тому й винесено в заголовок лозунг 
колишніх часів: «Усі — на вибори!» Заклик не 
зайвий, адже навіть за оптимістичними про-
гнозами (чи, може, це не стільки прогнози, як 
нам підкидають цю думку, як і з отими про-
дажними «рейтингами») на вибори збирають-
ся прийти менше двох третин виборців. Усе 
ж, думаю, їх буде більше, і повинно бути біль-
ше. Навіть якщо вже за останні роки у вибор-
ців, громадян посіяно такий песимізм, скеп-
тицизм щодо виборів зокрема і політики за-
галом, тим більше треба прийти і проголосу-
вати. Щоб кожен особисто, наскільки може, 
постав проти понурої тези: «Все вирішать і 
без нас». Постав, бо так само зрозуміло: чим 
більша явка виборців, тим менша можли-
вість фальсифікацій, і тим менше їх буде. 

Позаминулої осені в нас були місцеві ви-
бори. Чомусь їх вважають менш значими-
ми, ніж загальнонаціональні. А марно, бо тут 
обирається найближча до людей влада. І ось 
тоді мало не половина виборців не прийшли 
голосувати. Це так вони виявили розчару-

вання правлінням попередньої влади і про-
грашем її на президентських виборах, а слі-
дом уже нове розчарування у новій владі, яку 
встигли роздивитися за півроку. І що кому до-
вели ці «неприйшлі»? Хіба те, що легше було 
фальсифікувати і підтасовувати на виборах. 
А потім, на другий день, виборці розводили 
руками: не того обрали мера, не ту районну 
чи обласну раду. Але, вибачте, руками треба 
було діяти вчора — ставити позначку в бюле-

тені. А перед цим думати головою. 
Отже, домовилися: на вибори йдемо. Мак-

симально! Друга теза в заголовку може ви-
кликати здивування: начебто ж і так зрозумі-
ло, що голосувати треба за тих, за кого хочеш, 
і нащо голосувати знехотя? Та проблема в 
тому, що й по сьогодні виборці в затяжних роз-
думах: а за кого саме? Тому й пропоную дуже 
простий варіант: тільки не за тих, за кого б не 
хотілося. 

Врешті, виборці переважно вже знають, 
за кого не хочуть голосувати: за тих, кого вже 
роздивилися за останній час, тих, хто довів їх, 
виборців, народ, загалом країну до нинішньої 
ситуації і продовжує покращення життя й сьо-
годні, тих, хто скомпрометував сам себе біль-
ше, ніж би його компрометували опоненти, 
тих, кого люди вже просто ненавидять. Але тут 
же виборець ставить «тяжке» запитання: «Але 
за кого ж?» І починає перебирати: і той не та-
кий, і отой. На ці безпредметні глибокодумні 
міркування виборця в одного мого знайомого 
є геніальна відповідь і рецепт: «Голосуй за те-
леграфний стовп». Грубо, але точно: будь-який 
пень і стовп буде кращим від тих, кого ти вже 
терпіти не можеш.

І ще одне. У неділю в кожного виборця 
буде на руках два бюлетені. Це ось так у сво-
їй «ході до демократичного світу» ми поверну-
лися на 10 років назад, до змішаної системи 
виборів. І говорять, що нині мало не половина 
виборців узагалі не знають, що вибори — за 
цією системою, що по суті йтиме два голосу-
вання — за партію і за кандидата в окрузі. Ну, 
спишемо це незнання на ту ж виборчу апатію 
і на невміння чи небажання тих, хто мав би це 
роз’яснити людям, зробити це. Але в кабіні ви 
будете із двома бюлетенями. І якщо вже ви ви-
значилися перед виборами, за яку партію го-
лосуєте, логічно було б голосувати і за канди-
дата від цієї ж партії по округу. Правда, чима-
ло кандидатів замаскували, що йдуть від тієї 
чи іншої політичної сили, але це вже проблема 
політичної структуризації нашого суспільства. 
Колись же вона відбудеться, будуть нормальні 
партії і нормальні вибори. А зараз спробуйте 
все ж розібратися, хто кого представляє. 

І взагалі — сміливіше! Попри каркання де-
кого, що ви, виборці, — ніщо й ніхто. Попри 
свій песимізм, який цілком зрозумілий, але 
який треба долати. Урешті-решт, чи не ключо-
ве положення Конституції України про те, що 
народ — не просто головне, а ЄДИНЕ ДЖЕ-
РЕЛО ВЛАДИ, цілком правильне. Бо ми — не 
народонаселення, а народ, громадяни!

Петро АНТОНЕНКО

28 жовтня — вибори Верховної Ради України
28 жовтня — День визволення України від окупантів
28 жовтня — перехід на зимовий час: переводимо 
стрілки годинника на годину назад. Але лише 
стрілки годинника: не дамо перевести країну, 
суспільство в минулий “зимовий час”

Шановний народе України, 
депутати колишньої Верховної 
Ради України! Тому що це сьогод-
ні останнє засідання парламен-
ту перед виборами 28 жовтня 
2012 року.

Діяльність цієї Верховної 
Ради України можна поділити, і 
треба, на два етапи. Перший — 
це коли у Верховній Раді України 
була і працювала демократична 
більшість. Це період без Януко-
вича. І другий період — це тоді, 
коли Партія регіонів отримала 

більшість у Верховній Раді Укра-
їни, так званий період з Януко-
вичем.

Ми знаємо про те, що після 
виборів, які відбудуться 28 жов-
тня, період з Януковичем завер-
шиться. Але для того, щоб знати, 
яке майбутнє, треба поговорити 
про те, що відбувалося в парла-
менті в минулому.

На той момент, коли у Верхо-
вній Раді України була демокра-
тична більшість, демократична 
більшість прийняла рішення про 
те, що Україна стала членом Сві-
тової торговельної організації, 
про те, що Україна стала країною 
з ринковою економікою, про те, 
що Україна ратифікувала Угоду з 
країнами-членами Європейсько-

го Союзу про спрощення візово-
го режиму для мільйонів укра-
їнців. Демократична більшість 
прийняла рішення про перера-
хунок пенсій і збільшення соці-
альних витрат через Державний 
бюджет України. Демократична 
більшість прийняла рішення про 
те, що Україна повинна стати ви-
ключно частиною Європейського 
Союзу. Демократична більшість 
ввела процедуру, за якою народ-
ні депутати України отримували 
заробітну платню не від того, за-
реєструвалась картка чи ні, а від 
того, чи він прийшов на роботу, чи 
ні. Демократична більшість змон-
тувала систему особистого голо-
сування. Демократична більшість 
робила, демократична більшість 

намагалась змінити життя Украї-
ни і українців. Багато що вдава-
лося, багато що не вдавалося, 
але ми вірили, ми знали і ми пра-
цювали. Ми змінювали Україну 
на краще кожен день. Потім піс-
ля президентських виборів така 
установа як Верховна Рада Укра-
їни взагалі щезла.

Сьогодні це підрозділ Адміні-
страції Президента Януковича. 
Більшість Януковича розпочала 
свій етап і свою ходу через те, 
що першим рішенням було пода-
ровано частину української те-
риторії іноземній військовій базі 
у Криму. Такі подарунки здійсню-
вала Партія регіонів і Президент 
Янукович на користь інших дер-
жав. Друге рішення було те, що 

ця більшість Президента Яну-
ковича позбавила Україну са-
мостійної безпекової політики і 
внесла зміни до Закону України 
«Про основи національної без-
пеки і оборони». Третє рішення 
було те, що в цій Верховній Раді 
України з’явилися не «туші», а 
з’явилися «мертві душі», які тор-
гують картками, які торгують со-
бою, які продали Україну і про-
далися самі. Ця Верховна Рада 
України за період президентства 
Януковича перетворилася в ба-
зар, на якому ходять мільйони 
доларів, і на якому торгують го-
лосами українців ті, які начебто 
сьогодні називають себе де-
путатами Верховної Ради 
України.

Вибір — за нами, бо ми — ГРОМАДЯНИ
Всі — на вибори! Голосуйте не за тих, за кого ви б не хотіли голосувати!

Прощай, Верховна зРада, шостий парламент «шісток»
Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер Об’єднаної опозиції: виступ на останньому 

пленарному засіданні Верховної Ради України 16 жовтня 
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Відкрито пам’ятник князю
В історичному центрі Чер-

нігова, на Валу біля Спасо-Пре-
ображенського собору, відкри-
то пам’ятник благовірному Ігорю 
Ольговичу — великому князю Ки-
ївському в XII сторіччі. Князя Ігоря 
називають людиною високої мо-
ралі й культури, яка великою ві-
рою в Бога, своїми благими спра-
вами заслужила світлу пам’ять 
нащадків. Життя та діяльність по-
движника припала на важкі часи 
жорстокої боротьби за княжіння у 

стольному граді Києві. Проте князь, прийнявши монашество, 
відмовився від братовбивчої війни, чим продемонстрував 
яскравий зразок християнського благочестя.

Ігор Ольгович — син чернігівського князя Олега Свято-
славича. 1146 року отримав у спадок від брата Всеволода 
Ольговича титул великого князя Київського. Пообіцяв київ-
ському віче не притискати права городян. Опоненти-бояри за-
кликали на княжіння Ізяслава Мстиславовича (з нинішнього 
Переяслава-Хмельницького), який переміг військо Ігоря в бит-
ві. Загалом княжіння Ігоря тривало менше двох тижнів. Ізяс-
лав посадив політичного супротивника у «поруб». В ув’язненні 
Ігор важко захворів, і йому дозволили постригтися в ченці.

1147 року, під час масових заворушень проти Ізяслава у 
Києві, натовп увірвався до київського Федорівського монас-
тиря (був розташований між нинішніми Володимирською, Де-
сятинною і Великою Житомирською вулицями) і схопив Іго-
ря. Князя-ченця було вбито, його тіло волочили вулицями. Від 
1150 року мощі князя покладено в Чернігові.

Почитання Ігоря Ольговича розпочалося ще в Середньо-
віччя, зараз він вшановується православною церквою як 
святий у лику благовірного (титул, який надається монархам 
за праведне життя).

Книги для Луценка
Громадська організація за сприяння Володимира Полі-

щука передала книги Макошинській колонії.
Чернігівщину відвідали народний депутат Роман Ткач та 

Ірина Луценко, кандидат у депутати Верховної Ради, дружина 
ув’язненого політичного лідера Юлія Луценка, який нині пе-
ребуває в Макошинській колонії, що на Менщині.

У Чернігові опозиціонери провели прес-конференцію у 
«Просвіті», зустрілися з кандидатами до Верховної Ради від 
Об’єднаної опозиції Володимиром Поліщуком та Валерієм 
Дубілем, відвідали культурно-мистецький центр «Інтермец-
цо». Тут громадська організація «Суспільна Служба України» 
за сприяння Володимира Поліщука передала комплект книг 
для Макошинської колонії. Серед видань — історичні рома-
ни, фантастика, твори українських класиків і сучасних авто-
рів, довідники.

Під час зустрічі пані Ірина не тільки розповіла про гро-
мадсько-політичну ситуацію в країні, а й процитувала вірш 
Ліни Костенко,  наприкінці зустрічі побажала успіху в громад-
ській роботі голові міської організації ССУ Тетяні Жогалко та 
міцно тримати удари політичних супротивників і врешті-решт 
перемогти Володимиру Поліщуку.

Того дня Ірина Луценко провела ще три зустрічі з виборцями.

Американські правнуки 
Софії Русової
До родинної садиби Софії Русової в с. Олешня Ріпкин-

ського району нещодавно завітали її правнуки — пані Ольга 
Рудакевич разом з рідним братом Тарасом Михалевичем та 
чоловіком Євгеном. Пані Ольга й Тарас Михалевич, як і біль-
шість нащадків Софії Русової, зараз мешкають у Сполучених 
Штатах Америки. Вони відвідали Олешнянську школу ім. Со-
фії Русової, Ріпкинську гімназію і були приємно вражені тим, 
як зараз шанують на батьківщині ім’я їх видатної прабабусі. 

Гості завітали і до древнього Чернігова, який неоднора-
зово згадувала у «Споминах» Софія Русова. Разом із прези-
дентом благодійного фонду Іваном Чаусом вони побували в 
Троїцько-Іллінському монастирі, Спасо-Преображенському 
соборі, в Колегіумі на виставці «Чернігів сто років тому», про-
гулялися старовинним Валом. 

Сестри Ольга Рудакевич, Ірина Михалевич та їхня двою-
рідна сестра Людмила Левицька активно підтримують кон-
такти з благодійним фондом Софії Русової. Нещодавно вони 
передали до фонду родинні матеріали — особисті речі Софії 
Русової, листи, фотографії, публікації, книжки, оригінали ру-
кописів, які існують лише в одному екземплярі. Цього разу 
пані Ольга передала фонду вишивані роботи Софії Русової, 
які також надійдуть до фонду музею. 

Усе це зараз знаходиться в історичному музеї, і вже зо-
всім скоро, після створення експозиції, матеріали будуть 
представлені на постійній основі в новоствореному музеї 
Софії Русової в Олешні. 

У старовинному містечку Седневі 
неподалік Чернігова, окрім пам’яток іс-
торії та культури, віднедавна з’явилася 
ще одна цікава точка для паломництва 
місцевих мешканців і туристів. Кілька 
років тому седнівці облаштували так 
звану Святу криницю. Справа для Чер-
нігівщини не нова: було впорядкова-
но джерело, яке виходить з-під землі. 
Б’є воно з височезної кручі над річкою 
Снов. Седнівські кручі знамениті, оспі-
вані нашим видатним поетом Леонідом 
Глібовим у вірші «Журба», що став леген-
дарною народною піснею «Стоїть гора 
високая…». Саме тут, у маєтку Лизогу-
бів, поет і написав безсмертні рядки. 

Але я про джерело і криницю. Не 
обійшлося і без красивої старовинної 
легенди. Начебто тут, у горі, під землею, 
є аж три струмки, і ось вони перед ви-
ходом назовні злилися в одне джере-
ло, один струмок. Седнівці зробили таке 
облаштування: на точці виходу джере-
ла з-під землі поставили звичайне ко-
лодязне коло, щоб вода вгорі заходила 
в колодязь, а через нижчий отвір вихо-
дила назовні. Отвори зроблено так, що 
рівень вони у криниці — десь півметра, 
щоб можна було, нагнувшись, зачерпу-
вати воду відром. Дно криниці забето-
нували, щоб вода не входила в землю, 
не замулювалася. Із криниці вода віль-
но тече струмком у Снов. А в цій річці 
вода не лише напрочуд чиста, прозора, 
а й прохолодна — від таких струмків і 
джерел, які тут є теж, на дні річки. Купа-
тися у Снові в спеку — просто задово-
лення. Приїздіть, не пошкодуєте.

Всі ці останні два – три роки до кри-
ниці — справжнє паломництво. Седнів-
ці йдуть і їдуть з відрами, бідонами, воду 
не лише просто п’ють, а й використову-
ють для напоїв і страв, дають навіть ку-
рям і худобі — її ж вдосталь. Хіба що не 
поливають грядки. 

Кожному приїжджому теж розка-
жуть про Святу криницю. Назвали її так 
не лише тому, що віруючі спорудили над 
джерелом капличку, що ікони — і в ній, 
і на самому «будиночку» над криницею. 
Назвали, бо вважають цю воду не про-
сто смачною, а й цілющою. Одна з моти-
вацій такої думки — вода довго не псу-
ється. 

Позаминулого літа я поїхав з роди-
ною на відпочинок до Седнева і, звичай-
но ж, ми набрали води з криниці, скіль-

ки влізло в легковик — кілька десят-
ків літрів. Єдина умова — вдома одра-
зу ж перелили в скляні трилітрові банки. 
Вода дійсно стояла в погребі добрих два 
тижні, поки пили, і була така ж свіжа, 
наче щойно набрали. Прагматичні люди 
пояснюють це звичайними фізичними 
причинами — наявністю у воді корисних 
мікроелементів, наприклад, того ж срі-
бла чи заліза. 

Але недавно з’явилося ще одне по-
яснення тривалого зберігання води і за-
галом її якості. В одній з чернігівських 
газет було надруковано замітку такого 
змісту. Недавно в Седневі побували ту-
ристи з Одеси. Виявилися вони праців-
никами Одеської гідрогеологомеліора-
тивної експедиції. Звичайно, набрали 
і води з цієї криниці. Але як професіо-
нали вдома зробили її аналіз. І що за-
явили? Вода не просто не цілюща, а на-
віть шкідлива. Перше: в неї потрапля-
ють через дренаж залишки пральних 
порошків, тому вода довго зберігаєть-
ся. Вживання такої води може сприяти 
навіть онкологічним хворобам. Друге: 
вода надто жорстка, за норму не вихо-
дить, але постійне її вживання призво-
дить до утворення каміння в нирках та 
жовчному міхурі. (До речі, а що це в нас 
за такі дивні «норми», коли, «не виходя-
чи за них», можна наживати хвороби ни-
рок та інших органів?) Третє: у цій воді 
виявили і нітрати — напевно, від хіміч-
них добрив.

Інформація надто серйозна, щоб від 
неї відмахнутися. Але перше питання, 
яке виникає, — достовірність цієї інфор-
мації. Це питання адресуймо чернігів-
ським державним службам. Насампе-
ред це обласне управління екології і об-
ласна санітарна служба. Їм варто самим 
перевірити, що це за гості з Одеси були 
тут і оприлюднили ці сенсації. А головне 
— достовірність оприлюдненого. Вибач-
те за певний скептицизм, але зараз усе 
настільки куплене, продане і продаж-
не (чого варті хоча б так звані передви-
борчі «рейтинги» партій і кандидатів), що 
вже перестаєш вірити будь-чому з ходу: 
рекламі таких-то продуктів, мила, шам-
пунів як дуже корисних і навпаки — ан-
тирекламі, нібито щось дуже шкідливе. 
Причини реклами і антиреклами мо-
жуть бути найрізноманітніші, насампе-
ред бізнесова конкуренція. 

Стосовно Седнева: чи не заважає 

комусь потік туристів на Чернігівщину, 
який все зростає? Може, одеські «гід-
рогеологи» були найняті одеськими ту-
ристичними фірмами, щоб заманювати 
людей саме в Одесу, де вода — одна з 
найгірших в Україні? Вибачте за припу-
щення, але в наш час вже не дивуєшся 
нічому. Розвійте ці припущення. 

Або ось вам друге припущення щодо 
антиреклами джерельної води. Це ви-
гідно тим, хто зараз по всіх містах і селах 
добре заробляє на бурінні свердловин 
у приватному секторі. У моєму рідному 
селі Авдіївка на Куликівщині, в інших се-
лах мало не кожен стовп обклеєний ре-
кламою цих послуг. Плата немала, але 
люди замовляють. І не лише тому, що 
вода буде у своєму дворі, а й тому, що 
звичайні сільські криниці вже віджили 
своє. Ґрунт забруднено вже на стільки 
метрів, що воду в колодязі, з його гли-
биною в 5 – 10 метрів, краще не брати. 
От і дзьобають свердловини на 20 – 30 
і більше метрів, а стаціонарні свердло-
вини для комунальних водогонів хизу-
ються глибиною забору в півкілометра і 
більше. Звичайних криниць у моєму селі 
та й сусідніх вже майже не зосталося. 
То якщо з 10 метрів воду вже не мож-
на пити, що говорити про джерело, яке 
виходить прямо на поверхню. Хоча досі 
вважалося, що саме джерельна вода є 
найчистішою, відфільтрованою в глиби-
ні землі. То невже на виході, в ближніх 
шарах землі, вода так забруднюється?

Отже, повторю, надати пояснення 
зобов’язані відповідні державні служ-
би, названі вище. Вони у нас на бюдже-
ті, тобто існують на наші з вами, ша-
новні читачі, громадяни, кошти, тому 
зобов’язані стояти на сторожі нашого 
здоров’я. Щодо конкретно Седнева, то 
невже екологи і санітарна служби досі 
не робили аналізу води цієї популяр-
ної криниці? І які взагалі аналізи вони 
роблять? Хто про це знає? Яка реакція 
на встановлення несприятливого стану 
води? Пити її людям далі? 

У нас багато проблем, але здоров’я 
людини має бути на першому плані. 
Адже наш організм — це те, що ми їмо 
і п’ємо, гласить древня китайська меди-
цина. А склад нашого тіла більш як на 
половину — це вода. І значення води 
набагато більше, ніж хтось думає. Та чи 
думають про це державні служби, вла-
да? Запитання до них.

Петро АНТОНЕНКО 

А куди ж без води?

Коротко про різне
Як зайняти безробітних
У січні – вересні  на обліку в центрах зайнятості області 

перебувало 40,8 тис. безробітних, що на 7,1% менше, ніж за 
цей період 2011 року. За сприяння служби зайнятості у січні 
– вересні цього року отримали роботу 14,5 тис. незайнятих 
громадян. Зокрема, 1246 безробітних працевлаштовано на 
робочі місця, створені шляхом надання дотацій роботодав-
цям, і 405 — відкрили власну справу, отримавши виплату 
допомоги з безробіття одноразово для організації підпри-
ємницької діяльності. До участі в оплачуваних громадських 
роботах залучено 8,8 тис. осіб. Безробітні займалися благо-
устроєм населених пунктів, надавали допомогу особам по-
хилого віку, ветеранам війни та праці, працювали у сільсько-
му та лісовому господарствах.

Гербіцидами знищили 
400 гектарів озимої пшениці
Гербіцид, яким у Менському районі Чернігівщини з літа-

ка обробляли кукурудзяне поле, знищив майже 400 га по-
сівів озимої пшениці сусіднього господарства і городи меш-
канців села Волосківці. Про це кореспондентові УКРІНФОР-
Му повідомив директор постраждалого СТОВ «Олстас-льон» 
Станіслав Котенко: «Авіахімроботи проводилися без пого-
дження із санстанцією і попередження місцевого населен-
ня та сусідніх господарств. У результаті постраждало моє 
поле, фермерські посіви і городи місцевого населення».

За його словами, оброблюване з літака кукурудзяне 
поле ТОВ «Праця Стольне» від пшеничного відділяє не біль-
ше 30 метрів. А хмара гербіциду, що використовувався, 
може летіти на 3 – 4 км. Зрозуміло, що в цій ситуації дозво-
лу на обробіток кукурудзи ніхто б не дав. 

Майже 400-гектарне поле озимої пшениці СТОВ «Олстас-
льон» пожовкло. Постраждале товариство звернулося до 
природоохоронної прокуратури, облдержадміністрації, об-
ласної СЕС, Державної інспекції захисту рослин Чернігів-
ської області, інших структур. У понеділок на поле виїжджа-

ли науковці з Чернігова та Києва, представники управління 
агропромислового розвитку Чернігівської ОДА. Вони пере-
свідчилися в масштабах завданої шкоди і теж готуватимуть 
свій висновок.

За продаж алкоголю та цигарок 
неповнолітнім анульовано 
15 ліцензій
Податківці Чернігівської області протягом 9 місяців  

року провели 156 перевірок оптово-роздрібних торго-
вельних мереж, які здійснюють продаж алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів. За результатом перевірок ви-
явлено 194 порушення.  Найпоширенішим є зберігання та 
реалізація алкогольних напоїв з підробленими марками 
акцизного податку або без марок — 85 випадків. За про-
даж алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які 
не досягли 18 років, анульовано 15 ліцензій. Порушники 
оштрафовані на 122,4 тис. грн. Загалом протягом 9 міся-
ців поточного року анульовано 47 ліцензій на право роз-
дрібної торгівлі алкогольними напоями  та тютюновими 
виробами.

Більше половини доходів —  
на харчування
Населення області витрачає на харчування більше по-

ловини своїх доходів (53,9%). Щомісяця середньостатис-
тична сім’я спрямовувала на продукти харчування 1797 грн 
(включно з вартістю продуктів, отриманих із особистого під-
собного господарства). Найбільше грошей витрачалося на 
м’ясо та м’ясопродукти — 331 грн, на овочі, включно з кар-
топлею, — 286 грн, на хліб і хлібопродукти (хлібобулочні та 
макаронні вироби, борошно, крупи) — 268 грн, молоко, сир 
та яйця — 214 грн, олію та жири (сало, масло тощо) — 171 
грн. Однією особою в середньому за місяць спожито 19 кг 
молока й молокопродуктів (у перерахунку на молоко), 5 кг 
м’яса та м’ясопродуктів (у перерахунку на м’ясо), 19 яєць, 
2,3 кг риби й рибопродуктів, 
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  Світ Чернігівщини

Куликівський турклуб 
«Вогнище» відкрив свій музей 
Найзнаменитіший туристичний клуб Чернігівщини 

та й один із кращих в Україні — «Вогнище», що в рай-
центрі Куликівка, цього року відзначає 44-у річницю. 
Приємна новина: в затишному двоповерховому бу-
динку турклубу, що в центрі селища, відкрито музей 
клубу і туризму Куликівщини. На свято зібралися ту-
ристи різних поколінь, численні гості, в тому числі ту-
ристи і барди з Чернігова — члени клубу авторської 
пісні і поезії «Трамонтана». Добрим словом згадали 
засновника і протягом десятиліть беззмінного керів-
ника клубу світлої пам’яті Ісака Мойсійовича Клейне-
ра, вчителя місцевої школи. Єдиний в області музей 
турклубу міститься в центральній залі будівлі. На стен-
дах — численні експонати, фото, карти, що розпові-
дають про походи клубу. А їхня сумарна протяжність 
вже перевищила 300 тисяч кілометрів, 7 з половиною 
земних екваторів. 

У клубі працюють секції гірсько-пішохідного, вод-
ного, вело- та автомототуризму, організовуються по-
ходи вихідного дня, діє кіно- і фотостудія. 

Фото Петра Антоненка

Чернігівщина поштова
На початок року поштова мережа області налічу-

вала 572 відділення поштового зв’язку (з них 8 пере-
сувних).

Чернігівські поштовики, крім звичних послуг, на-
дають й інші: приймання комунальних та інших пла-
тежів, реалізація карток голосового та мобільного 
зв’язку, послуги «Ліки на замовлення», «Товари по-
штою», «Власна марка», «Пріоритетна пошта», фото-
послуги, оформлення страхових полісів та кредитних 
договорів.

За січень — серпень було надано послуг на 46,4 
млн грн, у т.ч. для населення — на 12,9 млн грн. По-
штовики доставили жителям області 19,1 млн періо-
дичних друкованих видань (у т.ч. 18,7 млн за перед-
платою), 3,4 млн листів, карток та бандеролей.

Загинули через куріння
У неділю ста-

лася пожежа жит-
лового будинку в 
селі Нечаїв Бах-
мацького району. 
На  згарищі вия-
вили обгорілі тіла 
95-річної госпо-
дарки будинку та 
її 70-річного сина.  
Н а й і м о в і р н і ш е 
причиною трагедії 
стала необережність чоловіка під час куріння у 
ліжку, адже, зі слів родичів і сусідів, він  зловжи-
вав алкоголем та палив у будинку.     

У  селі Старі Яриловичі Ріпкинського району 
сталася пожежа житлового будинку. На місці по-
жежі виявлено тіло 55-річного господаря. Причи-
на  пожежі — необережність господаря під час 
куріння .  

У Чернігові відбулася 
урочиста церемонія від-
криття Клубу Сороптиміс-
ток, який стане частиною 
мережі в Україні, Європі та 
у світі. Президентом клубу 
обрано підприємця Окса-
ну Коваленко, секретарем 
— громадського діяча Вік-
торію Філатову, віце-пре-
зидентом — голову місь-
кої організації Суспіль-

ної Служби України Тетяну 
Жогалко.

Сьогодні міжнародна 
організація Soroptimist 
International уже спів-
працює з обласною бла-
годійною організацією 
«Аратта», Чернігівською 
обласною організаці-
єю Спілки жінок України 
у питаннях захисту прав 
жінок, підтримки сім’ї, 

надання допомоги дітям 
та у ряді інших гуманітар-
них програм.

Як почесні гості у цере-
монії відкриття Клубу Со-
роптимісток у Чернігові 
взяли участь делегації між-
народної організації Со-
роптимісток із Швейцарії, 
Данії, Італії, а також україн-
ських міст Києва, Чернівців, 
Дніпропетровська і Львова.

Довідка: 
S o r o p t i m i s t 

International — всесвіт-
ня організація жінок, 
зайнятих у керівній і 
професійній діяльнос-
ті, що налічує понад 90 
тисяч членів у 125 кра-
їнах. Організація через 
свої проекти ставить за 
мету дотримання прав 
людини і підвищення 
статусу жінки у суспіль-
стві. Як неурядова ор-
ганізація із загальним 
дорадчим статусом в 
ООН Сороптиміст Інтер-
нешнл має своїх пред-
ставників із правом 
голосу в центрах ООН 
у Нью-Йорку, Женеві, 
Відні, Римі, Найробі та 
Парижі.

Ірина СИНЕЛЬНИК, 
«Північний Вектор» 

Співробітники СБ України в Чер-
нігівській області викрили проти-
правну діяльність організованої зло-
чинної групи з числа працівників 
Чернігівського обласного бюро судо-
во-медичної експертизи (ОБСМЕ) та 
комунального закладу «Чернігівське 
обласне патологоанатомічне бюро», 
які незаконно вилучали в померлих 
осіб анатомічні фрагменти, тканини 
та їх компоненти з метою подальшо-
го продажу.

Зловмисники, використовую-
чи важкий морально-психологічний 
стан родичів померлих, шляхом об-
ману отримували від них згоду на 
вилучення органів та частин тіла. 
Родичам повідомлялося про те, що 
буде вилучено один – два незначних 
фрагменти анатомічних матеріалів 
для використання в наукових цілях 
або надання медичної допомоги хво-
рим дітям. Натомість фактично суд-

медексперти вилучали до 30 фраг-
ментів. 

Для отримання згоди рідних 
зловмисники пропонували їм без-
оплатне і швидке проведення су-
дово-медичного розтину, туалету, 
одягання трупа та видачу з моргу, 
хоча згідно з чинним законодав-
ством ці послуги мають надавати-
ся безкоштовно.

Щоб приховати реальні обсяги 
протиправної діяльності, працівни-
ки моргів не додавали актів про ви-
лучення анатомічних компонентів та 
фрагментів у донорів-трупів до ме-
дичних документів померлих осіб, 
чим порушували вимоги ст.16 Зако-
ну України «Про трансплантацію ор-
ганів та інших анатомічних матеріа-
лів людини». 

За попередніми даними, лише 
протягом 2011 – 2012 років вони 
здійснили вилучення тканин опо-

рно-рухового апарату, м’яких та ін-
ших тканин у 159 померлих. Зібра-
ний таким чином анатомічний мате-
ріал постачався спеціалізованому 
державному підприємству. Отрима-
ні від продажу незаконно вилучених 
анатомічних фрагментів гроші роз-
поділялися між учасниками злочин-
ної групи.

9 жовтня цього року Управлін-
ням СБ України в Чернігівській об-
ласті щодо чотирьох осіб поруше-
но кримінальну справу за ознаками 
злочину, передбаченого ч.5 ст.143 
(порушення встановленого законом 
порядку трансплантації органів або 
тканин людини, вчинене за попере-
дньою змовою групою осіб) Кримі-
нального кодексу України. Ця стаття 
передбачає покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк від п’яти до 
семи років.

Прес-центр СБ України

Підпільна 
деревообробка

Податківці Чернігівщини припинили не-
законну діяльність двох підпільних цехів 
з переробки деревини. Під час перевірки 
встановили, що 55-річний мешканець од-
ного із сіл Козелецького району переро-
бляв деревину та виготовляв пиломате-
ріали, але не мав на це дозвільних доку-
ментів, необхідних для такого виду госпо-
дарської діяльності. Чоловік реалізовував 
вироби на території Чернігівської області. 
За результатами перевірки з незаконного 
обігу вилучено стрічкову пилораму, два де-
ревообробних верстати, 25 кубометрів со-
сни та інші пиломатеріали на загальну суму 
88 тис. грн. 

У сусідньому селі 46-річний мешканець 
також без відповідних дозвільних докумен-
тів займався переробкою деревини й ви-
готовляв піддони. Продавав їх на Чернігів-
щині та в Києві. Під час огляду приміщен-
ня, де здійснювалася незаконна діяльність, 
вилучено стрічкову пилораму, два дерево-
обробних верстати, 12,5 кубометрів кру-
гляку деревини тополі, інші пиломатеріали 
та 250 піддонів. Усього вилучено обладнан-
ня, сировини та готової продукції на загаль-
ну суму 94 тис. грн. Проводиться подальша 
перевірка. 

Клуб Сороптимісток з’явився у Чернігові

У Чернігівській області порушено кримінальну 
справу за незаконне вилучення органів у померлих

У місті з’явиться притулок У місті з’явиться притулок 
для бездомних тварин

Управління житлово-комунального господарства Чернігів-
ської міської ради оголосило процедуру відкритих торгів щодо бу-
дівництва у місті пункту утримання безпритульних тварин. Кошти 
на будівництво виділено з державного бюджету в сумі 2,35 млн 
грн. На ділянці площею 0,86 га планується збудувати приміщення 
для роботи ветеринарів, провести електрику і водопостачання, а 
також звести навіси і вольєри для тримання собак. Земельна ді-
лянка, на якій зведуть притулок для бездомних тварин, розташо-
вана на околиці міста. 

Завдяки пункту для бездомних тварин поліпшиться ситуація 
на вулицях міста, адже чернігівці вважають перебування собак 
без господарів значною проблемою. Планується, що безпритуль-
них тварин у Чернігові будуть відловлювати, проводити стерилі-
зацію, деякий час тримати у притулку, а потім відпускати на волю 
чи шукати їм господарів. До цієї роботи залучатимуть волонтерів, 
представників громадських організацій, що займаються захис-
том тварин. 
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Цей парламент за більшості 
Януковича захотів знищити 

українську мову. І через 
це ганебне голосування, яке було 
у стінах Верховної Ради, всім пока-
зали, що ні Президент, ні Партія ре-
гіонів не те що не люблять Україну 
— ненавидять усе, що стосується 
України і українства.

Цей парламент прийняв рішен-
ня за більшості Януковича щодо 
витрат на Президента, на весь 
апарат Адміністрації Президента 
і його оточення в розмірі 4 міль-
йони гривень на день. Цей парла-
мент ухвалив за більшості Януко-
вича податкову і пенсійну рефор-
му, збільшивши на 5 років термін 
виходу на пенсію для 15 міль-
йонів українських жінок, і через 
ухвалення Податкового кодексу 
— знищивши 300 тисяч підприєм-
ців. Цей парламент ухвалив Закон 
«Про Державний бюджет», і Януко-
вич його підписав, відповідно до 
якого Україна досягла рекордно-
го дефіциту Державного бюджету, 
який збільшився втричі порівня-
но з минулим роком. Ця більшість 
Януковича прийняла рішення, 
за яким українці винні зовніш-
нім кредиторам удвічі більше, ніж 
тоді, коли Азаров і Янукович зга-
дують про так званих «папєрєд-
ніків». Цей парламент і більшість 
Януковича зробили все для того, 
щоби Україна стала частиною їх-
ньої власності, а не щоб Україною 
володіло 45 мільйонів українців.

Але прийшов час складати ка-
міння. І з радістю можу виголоси-

ти те, що більшості з тих людей, які 
продавали Україну, які торгували 
голосами українців, які торгували 
картками, які знищували державу, 
в наступній Верховній Раді не буде. 
У наступному парламенті буде сфор-
мована демократична більшість.

І ми зараз заявляємо, і звер-
таємось у першу чергу до тих пар-
тій, які зараховують себе до май-
бутньої більшості. У нас є угода про 
підписання майбутньої більшості 
між Всеукраїнським об’єднанням 
«Батьківщина» і ще вісьмома партія-
ми та Всеукраїнським об’єднанням 
«Свобода». Ми отримаємо нову 
більшість, відповідно до якої перші 
рішення нової Верховної Ради — це 
крісло Президента буде не над на-
родом, це крісло Президента буде 
нижче від народу. І для цього буде 
ухвалений закон про порядок ім-
пічменту Президента.

Ми хочемо розпочати процеду-
ру імпічменту чинного Президента 
Януковича, два з половиною роки 
вистачить. Ми приймемо закон 
про відкликання народного депу-
тата України. Ми приймемо закон 
про голосування виключно за себе 
і про кримінальну відповідальність 
за голосування чужими картками. 
Ми скасуємо ганебний мовний за-
кон. Ми скасуємо пенсійну, подат-
кову реформи, приймемо кодекс 
економічного зростання і нашу по-
даткову реформу. Ми продовжимо 
мораторій на землю і не дамо мож-
ливості вам, регіонали, далі торгу-
вати Україною і українською зем-
лею. І заробляти мільярди доларів 

на знедолених людях, які живуть у 
селі, які заслуговують і мають пра-
во на краще майбутнє.

Ми маємо чіткий план змін, 
який передбачає 80 законопро-
ектів. Ці закони будуть ухвалені 
новою демократичною більшіс-
тю. Угода про створення такої де-
мократичної більшості вже зараз 
досягнута на рівні «Батьківщи-
ни» і «Свободи». Ми звертаємо-
ся до партії «Удар»: дати чітку від-
повідь, чи готові вони боронити 
Україну і формувати демократич-
ну більшість у новому парламен-
ті? Об’єднуватися треба до вибо-
рів, а не після. А то після виборів 
буде ситуація, якою інфікована 
сьогоднішня Верховна Рада Укра-
їни: знову будуть торгувати карт-
ками, як кредитними картками. 

Ми переконані у перемозі де-
мократичних сил. Партія регіонів 
піде в опозицію, і в Україні при вла-
ді будуть проєвропейські демокра-
тичні сили. 

Прощай, Верховна зРада, 
шостий парламент «шісток»

Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер Об’єднаної опозиції: 
виступ на останньому пленарному засіданні 

Верховної Ради України 16 жовтня 

Що потрібно нам знати 
і зробити, щоб БУТИ:

1. Вибори — це право, а не обов’язок. 
Обов’язків уникають шахраї, а правом не 
користуються дурні.

2. Ніщо так швидко і безнадійно не 
псує людину, як влада. Та ще й така, як у 
нас: не обмежена ні законом, ні часом, ні 
совістю.

3. Всяка влада від Бога, але найпер-
ше завдання кожної — як обдурити влас-
ний народ.

4. Обдурити легше бідних, а ще прості-
ше — нерозумних.

5. Якщо вчасно не змінювати владу, як 
це роблять у цивілізованих країнах світу 
— через 4 – 5 років, то буде те, що ми і ма-
ємо. Бо у нас влада не змінювалася вже 
майже століття, і за цей катастрофічний 
для України період змінила нас так, що 
ми не бачимо різниці між хорошим і пога-
ним. Людину мислячу перетворили на «со-
вка», байдужого, бездіяльного, безрідно-
го, безнаціонального.

6. Ми знаємо, що Бог нам дав найкра-
щі природні умови, але чому живемо най-
гірше — не знаємо.

7. Знаємо, що в Україні мешкає 70% 
українців, а чому до Верховної Ради обра-
ли лише 10% — не знаємо.

8. Знаємо, що чужими руками добре 
тільки жар розгрібати, а у нас у Верховній 
Раді «рукотворять» закони і угоди, які шко-
дять Україні не головами, а руками.

9. Ми знаємо, що ті країни, котрі були 
разом з нами у Російській імперії і жили 
так, як ми, після її розпаду скористали-
ся нагодою і стали незалежними та ще й 
приєдналися до Європи, куди тепер ми ви-
мушені їздити на заробітки напівлегаль-
но, на півзарплати і напіврабами. А чому 
ми так не зробили, як вони 21 рік тому, — 
не знаємо.

10. Очевидне і незаперечне й те, що 
Україна продовжує звільнятися від укра-
їнців та ще й із прискоренням. Чорно-
бильська зона вільна навіки 100-відсо-
тково. Південь і схід — не менше 50%, і 
процес триває. Вимираємо, виїжджаємо, 
а ще гірше — не народжуємось і не тільки 
тому, що не хочемо через умови, створе-
ні обраною нами владою, а й через хво-
роби, які виникають, як гриби після дощу 
через зіпсовану екологію, радіацію, без-
робіття, стреси, горілку, наркотики, роз-
пусту, СНІД.

Щоб усього цього не мати, 
треба владу поміняти! 

Для цього в нас є ще один шанс, мі-
зерний, але Є — вибори до Верховної 

Ради. Якщо у нас, українців, вистачить 
здорового глузду проголосувати собі на 
користь і не дати владі фальсифікува-
ти результати виборів, це буде першим 
кроком до справжньої незалежності та 
до Європи.

Для цього в першу чергу потрібно 
знати, за кого не голосувати:

1. За провладну більшість, за партії, 
які були при владі у Верховній Раді.

2. Не голосувати за кандидатів, які не 
володіють державною українською мо-
вою, бо в них не вистачає клепки, щоб ви-
вчити, або совісті.

3. Поміркуйте, чи голосувати за кан-
дидатів похилого віку — пенсіонерів, бо 
в них можуть бути проблеми не тільки зі 
здоров’ям.

4. Відносно тих, хто робить виборцям 
подарунки. «Не вірте данайцям, що дари 
приносять». Якщо кандидат оголошує 
себе безпартійним, він, як правило, буде 
тушкою, цебто від партії, яка втратила до-
віру серед виборців. Від подарунка не від-
мовляйтеся, але не голосуйте з цього при-
воду.

5. Справжніх українських партій — не 
більше 5-ти, від яких і не буде членів у ви-
борчих комісіях.

6. Скористайтеся заповідями зі Свято-
го Письма: «Не будь з більшістю і підтри-

май слабого». Слабий — це партії від опо-
зиції, а більшість, як правило, створюєть-
ся, щоб порушували закони.

7. Нагадуємо інтелігенції: справжня ін-
телігенція завжди повинна бути в опози-
ції до влади.

8. Звертаємось до виборців похилого 
віку — пенсіонерів. Ви отримуєте пільги і 
привілеї не за те, що творили «подвиги» в 
минулому, а за те, що голосуєте раз по раз 
протягом 20 років за одних і тих на шко-
ду внукам і правнукам, які мають намір 
покинути Батьківщину через «дідівщину». 

СХАМЕНІТЬСЯ!

Ознаки фальсифікації виборів:
1. Установлення відеокамер.
2. Соцопитування.
3. Збирання підписів за певного кан-

дидата.
4. Жеребкування і склад виборчих ко-

місій. Виборчі комісії повинні бути не від 
партій, а від громади. 

Усі біди — від невігластва. Невігла-
ством забезпечують провладні ЗМІ не-
державною мовою. 

Феодосій РИЧОК,
голова районного громадського 

об’єднання «Господар»,
смт Куликівка

Опозиція іде на вибори чотирма колонами, партійними 
списками: «Батьківщина» (за участю «Фронту Змін» і ще кіль-
кох партій), «Свобода», «УДАР» і «Наша Україна» (разом з УНП 
і КУН). За всіма прогнозами опозиція набирає за списками 
набагато більше голосів, ніж владна коаліція. Та й коаліції 
як такої вже нема. Народна партія Литвина взагалі не бало-
тується. Щодо другого союзника регіоналів — Компартії, то 
її результат буде значно мізернішим, ніж це «малюють» ку-
плені-продані так звані «соціологічні дослідження». І тут ко-
муністам не допоможуть ні ці фальшиві «рейтинги», ні вели-
чезна кількість агітації, до речі, доволі примітивної, на яку 
«пролетарській партії», схоже, скинулися олігархи, проти ко-
трих начебто так затято «борються» комуністи. Був би шанс 
узагалі вперше не допустити комуністів до парламенту саме 
в рік 80-річчя початку Голодомору і 75-річчя Великого теро-
ру 1937 року, якби саме на цьому акцентували демократич-
ні опозиційні сили.

Отже, опозиція перемагає, але лише за списками партій. А 
за ними ж обирається тільки половина парламенту. Щодо ви-
борів половини парламенту по мажоритарних округах, опозиції 
тут значно важче. Причини — сам виборчий закон, його «трак-
тування» владою, шалений адміністративний тиск, те, що ман-
дати в округах вульгарно купуються олігархами. Але до цього 
ще й відсутність єдності опозиції, що виразилося в паралельно-
му висуванні по кілька кандидатів на округ. Найбільша сила — 
Об’єднана опозиція «Батьківщина», спільно і узгоджено зі «Сво-
бодою» — висунула кандидатів майже по всіх округах. Але це 
саме зробила й партія «УДАР». Зрозуміло, що це збільшує шанси 
кандидатів від влади. 

І ось нещодавно партія «УДАР» зняла 26 кандидатів в окру-
гах на користь «Батьківщини», і ще 6 — на користь самовису-
ванців, які йдуть від опозиції. У відповідь партія «Батьківщина» 
зняла з перегонів 27 кандидатів по округах.

Це добре, але ж неузгодженими, з дублюванням кандида-
тів від обох партій залишилися ще понад півтори сотні окру-
гів. Залишилося сподіватися, що прислухаються до заяви пар-
тії «УДАР», яка закликала виборців «підтримати демократичну 
силу, чия позиція їм ближча».

Більш рішучий крок зробила партія Українська платформа 
«Собор» — вона взагалі знялася з виборів, чесно визнавши, що 
не здолає 5-відсоткового бар’єра. Партія закликала своїх ви-
борців віддати голоси за інші опозиційні сили: партії «Батьків-
щина», «Свобода», «УДАР». 

Формально термін зняття з виборів партій і кандидатів 
сплив. Але реально ті, хто дійсно бажав би єдності демократич-
них, державницьких сил, ще можуть закликати своїх виборців 
віддати голоси за інших кандидатів і партії. 

Петро АНТОНЕНКО

Від громади виборцям поради
На  виборах 28 жовтня буде вирішуватись: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ УКРАЇНІ І УКРАЇНЦЯМ

У пошуках 
єдності
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«Українська правда» впер-
ше публікує фотографії, зро-
блені всередині найбільш за-
секреченого об’єкта сучас-
ної України — справжнього 
маєтку Віктора Януковича в 
«Межигір’ї». Це — легендар-
на «Хонка». Чотириповерховий 
палац, в якому мешкає Пре-
зидент, — найбільший у світі з 
дерев’яного бруса.

Минулого літа Янукович пока-
зав групі обраних тележурналіс-
тів один із будинків усередині ре-
зиденції. Обман полягав у тому, що 
продемонстрували гостьовий дім, 
в якому Янукович мешкав до 2011 
року, поки будувалася «Хонка».

Навесні цього року ми впер-
ше опублікували знімки дикої 
розкоші дебаркадера — комп-
лексу відпочинку Януковича на 
воді, пришвартованого в затоці у 
«Межигір’ї», а також мисливсько-
го будинку Януковича в Сухолуччі.

Тепер на черзі — безпосеред-
ньо будинок, в якому зараз живе 
Янукович. За документами, «Хон-
ка» належить фірмі «Танталіт», що 
контролюється родиною Прези-
дента. Раніше цей палац перебу-
вав у балансі благодійного фонду 
«Відродження України» — ще од-
нієї структури, на яку оформлю-
ють майно Сім’ї. Але декілька ро-
ків тому майно було переведено 
на компанію «Танталіт», яка тран-
зитом через Австрію та Британію 
заховала своїх кінцевих власників 
у Ліхтенштейні.

«Українська правда» отрима-
ла фотографії від людини, яка в 
силу професійних обов’язків пе-
ребувала всередині «Хонки» на 
завершальному етапі оздоблю-
вальних робіт. Наше джерело 
змогло хитрощами занести те-
лефон усере дину палацу Януко-
вича та зняти побачене, від чого 
волосся стає дибки: як від уявної 
вартості робіт, так і від несмаку 
на межі з кітчем.

«Хонка» складається з чоти-
рьох рівнів. З боку Київського 
моря там чотири поверхи, з фасад-
ного, що виходить до в’їзду на те-

риторію «Межигір’я», — два.
Найнижчий — це мінус вось-

мий. Цифра означає, що рівень 
розташований мінус вісім ме-
трів з боку фасаду. Фактично це 
перший поверх, якщо дивитися 
з Київського моря. Майже весь 
цей рівень займає так званий 
«лицарський зал» Януковича. Це 
величезне приміщення в лицар-
ському стилі з фігурами в обмун-
дируванні на повний зріст. Крім 
того, стіни на цьому рівні при-
крашають панно з римської мо-
заїки. Тут же розташований по-
вноцінний приватний кінотеатр 
Януковича.

Поверхом вище — мінус чет-
вертий рівень. Це значить, що він 
розташований на чотири метри 
нижче від рівня фасадного входу. 
Тут — гостьові кімнати, спальні, 
санвузли та зала з вітражами.

Далі — нульовий рівень, тоб-
то центральне фойє «Хонки». Го-
ловний елемент тут — величезна 
зала площею понад 200 квадрат-
них метрів, яка займає два повер-
хи. На підлозі — неймовірний пар-
кет складної роботи, величний ка-
мін, основу якого становить мар-
мур, а решта — складна різьба по 
дереву.

З нульового поверху тридцять 

сходів з італійського мармуру ве-
дуть на останній, плюс п’ятий рі-
вень. Це — зона господаря. Тут 
розташовані дві спальні Янукови-
ча з величезними лоджіями, звід-
ки відкривається краєвид на Київ-
ське море. Але це не все. На плюс 
п’ятому рівні також є… своя пер-
сональна каплиця Януковича з 
іконостасом із золота. Молитов-
на кімната Президента — поряд із 
його спальнею.

За словами джерела «Україн-
ської правди», ще в цьому палаці 
є кімната Януковича, де зберіга-
ється його арсенал мисливської 
зброї.

Усередині будинку Янукови-
ча домінує деревина від німець-
кої компанії класу люкс «Брю-
нольд», зокрема ліванський кедр. 
На об’єкті працювала команда ні-
мецьких фахівців, яка інсталюва-
ла спеціальне обладнання, аби 
коштовне оздоблення не попсу-
валося через просідання будин-
ку. Також усі меблі, виготовлені на 
спецзамовлення, приїздили мон-
тувати іноземці.

Загальновідомо, що у спеці-
альних загонах у «Межигір’ї» жи-
вуть страуси, а історія про втечу 
кенгуру з його приватного зоо-
парку, попри всю анекдотичність, 

також є правдою. Але джерело 
розповіло ще одну невтішну но-
вину: виявляється, одного року в 
озерах «Межигір’я» померла вся 
риба, яку там спеціально розво-
дили, і довелося починати все 
спочатку.

Про масштаб забудови «Межи-
гір’я» свідчить промовистий факт: 
на піку робіт через контрольно-
пропускні пункти могло заходити 
по 500 працівників щодня! Тіль-
ки кількість садівників вимірюва-
лася понад сотнею осіб. Бригади 
працювали цілодобово.

Джерело розповідає, що за 
двадцять хвилин до виїзду Яну-
ковича з «Межигір’я» робітникам 
забороняли залишати свої місця. 
Попри те, що всі вони проходили 

нечувані заходи безпеки. Коли 
ж Янукович приходив з інспекці-
єю на саму «Хонку» (ще в проце-
сі її спорудження), то працівники 
мали за годину піти з об’єкта.

Ця ілюстрована подорож до 
світу фантазій Януковича не каже 
нічого нового про його смаки. 
Проте дозволяє уявити, які за-
хмарні гроші пішли тільки на цей 
один об’єкт. І головне — вона по-
казує, що Янукович навіть у най-
страшніших фантазіях не допус-
кає, що з «нажитим непосильною 
працею» доведеться колись роз-
прощатися. Хоча насправді це за-
лежить тільки від нас.

Сергій ЛЕЩЕНКО, 
«Українська правда». 

www.pravda.com.ua

Юрій ЛУЦЕНКО,
лідер «Народної Самооборони»

Може, я щось не дочуваю у таборі, що 
загубився в чернігівських лісах, але з ви-
борчих полів щось не чути ні канонади полі-
тичних протистоянь, ні сурм запеклих атак. 
Кампанія більше нагадує маневрування ко-
лон у смердючому болоті суспільної зневіри, 
які стомлено чекають кінця протистояння.

Регіонали, які за 2,5 роки політики роз-
бою і брехні втратили половину виборців, 
крутять чисте гониво по зомбоящику, нага-
дуючи печерних людей, які теж вірили, що 
картинка успішного полювання означає га-
рантію вбитого мамонта. Насправді всі ро-
зуміють, що король Межигір’я — голий, а 
Партія регіонів так і не змогла стати парті-
єю. Вона була і залишається бригадою. Тим 
не менше цей політичний інвалід суне у Вер-

ховну Раду, спираючись на милиці брехні та 
підкупу, підпертий силою державної караль-
ної системи.

Опозиція сумарно перемагає за партій-
ними списками «Батьківщини» і «УДАРу», але 
вже традиційно не може домовитися про 
єдиних кандидатів на мажоритарних окру-
гах навіть перед тупою очевидністю згуб-
ності цих танців на граблях для загального 
результату.

Найпаскудніше, що вся ця катавасія сто-
сується не героїв з олов’яними очима, які 
невтомно щось торочать на безкінечних по-
літшоу. Насправді результат кампанії визна-
чить вибір між життєво важливими для міль-
йонів простих людей речами.

Це буде вибір економічної моделі 
між продовженням політики олігархічно-
гангстер ського привласнення національних 
багатств і вільною конкурентною економі-
кою зі справедливим розподілом бюджету.

Це буде політичний вибір між нинішнім 
ретрототалітарним режимом «напівтюрми 
— напівдурдому» і відновленням європей-
ських стандартів демократії в країні.

Це буде вибір зовнішньополітичного 
шляху між поверненням у колоніальне ярмо 

і європейською перспективою вільної нації.
Фактично це — вибір долі. І результат 

цих виборів — як і в 2004-му, і в 2007 роках 
— залежить не від політиків, а від усвідом-
лення виборцями простих істин, що старан-
но приховуються від них яснозорою брех-
нею провладних трубадурів:

1. Вибір між опозицією і владою — це 
не вибір між партіями «Батьківщина», «Сво-
бода», «УДАР», з одного боку, і Партією регі-
онів — з іншого. Це — вибір між недоско-
налою демократією і доконаною мафією. 
Демократію можна і треба критикувати. Її 
можна навіть відправляти у відставку. Ма-
фію можна тільки перемагати. І це — єди-
на мета цих виборів, яку справді можна до-
сягнути.

2. Голосування за ПР та її сателітів з КПУ 
означає дозвіл на продовження розбою в 
країні, мародерства державного бюджету 
і здачі національних інтересів. Тільки бай-
дужості та покірності обдурених та підку-
плених виборців не вистачає для успіху бу-
дівельників рабовласницького Архіпелагу 
Межигір’я в Україні.

3. Тільки твій голос за партію «Батьків-
щина» страшить правлячу мафію Янукови-

ча. Об’єднана опозиція — її головний ворог, 
кількість голосів за неї — фактичний реєстр 
бійців, готових активно боротися за свою 
волю та гідність і зараз, і на наступних пре-
зидентських виборах.

4. Без перемоги на мажоритарних окру-
гах перемога опозиції — неможлива. Голо-
суй за такого мажоритарного опозиційного 
кандидата, який не побоїться підтримати ім-
пічмент В.Януковича.

Будь-які інші обіцянки щось побудува-
ти, пофарбувати або поремонтувати в окру-
зі — лише обіцянка врегулювати тиск смоли 
в киплячих казанах пекла, яке влаштували 
регіонали в Україні.

5. На жаль, це правда, що майже все в 
українській політиці вирішують великі гроші. 
Сьогодні вони всі об’єдналися навколо ме-
жигірської мафії, щоб і далі не платити по-
датків до українського бюджету, щоб і далі 
грабувати всі ресурси країни.

Але правда і те, що в день виборів усе 
залежить від голосів простих людей. Всі їхні 
гроші — ніщо проти волі мільйонів українців.

Тільки той, хто проголосує 28 жовтня 
проти мафії, за опозицію — той має право 
сподіватися на краще життя.

Без твого голосу зміни в нашій країні не 
почнуться!

18.10.2012 р.
Менська ВК N91

«Українська правда»

Усередині справжнього 
будинку Януковича

Секретні фото легендарної «Хонки»

Жовтневі тези
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Під стінами Верховної Ради 1 і 2 
жовтня проходила акція протесту жур-
налістів проти спроби ухвалити закон 
про так званий «наклеп».

18 вересня Верховна Рада проголосу-
вала в першому читанні за законопроект, 
внесений депутатом від Партії регіонів Ві-
талієм Журавським, — про внесення до 
Кримінального кодексу статей, що перед-
бачають посилення відповідальності «за 
наклеп», аж до порушення кримінальних 
справ. За цей закон проголосувала прав-
ляча коаліція, опозиція не дала жодного го-
лосу. Знаючи наші реалії, неважко перед-
бачити, що такий закон стане кляпом, щоб 
затулити рота пресі й насамперед завадити 
їй викривати корупцію посадовців.

У нашому законодавстві вже й так є по-
ложення про відповідальність за образу в 
медіа честі й гідності. Але це цивільна від-
повідальність, тобто ображений публікаці-
єю подає цивільний позов до суду на авто-
ра і газету (чи інше медіа) і просить встано-
вити, що йому завдано моральної і матері-
альної шкоди, за яку вимагає компенсації. 
І такі позови давно стали у нас звичними, 
що іноді призводить до драконівських санк-

цій, які можуть потягти і закриття газет. Але 
владі, чиновникам, корупціонерам, наля-
каним викривальними публікаціями, цьо-
го виявилося замало. І ось пропонується 
ввести не лише цивільну, а й кримінальну 
відповідальність.

Тому біля парламенту і була проведе-
на акція протесту журналістів. Це була все-
українська акція — подібні мітинги і пікети 
того дня проходили і в багатьох інших міс-
тах. Того дня до протесту проти придушення 
свободи слова в Україні приєдналися жур-
налісти Польщі, Білорусі. А на акцію до Киє-
ва приїхали й журналісти з областей.

На мітингу під стінами парламенту ви-
ступили відомі в Україні журналісти. Ви-
ступили й відомі політичні, громадські ді-
ячі: Степан Хмара, дисидент, політв’язень 
комуністичного режиму Василь Овсієнко, 
якого радянські суди судили якраз за «на-
клеп», тобто за правду, історик Володимир 
В’ятрович. До акції журналістів приєднали-
ся і підприємці. Вони заявили, що свобода 
слова важлива кожному громадянинові. 

І ось на початку пленарного засідання 2 
жовтня парламент ухвалив постанову про 
зняття з розгляду законопроекту про на-
клеп. Але, якщо буде обраний новий парла-
мент, подібний до нинішнього, там можуть 
повернутися до одіозного закону.

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

У столичній агенції УНІАН 
провів прес-конференцію ба-
гатолітній лідер Соцпартії, дві-
чі голова Верховної Ради Олек-
сандр Мороз. Як кандидат у де-
путати парламенту по одному з 
округів Київщини. Особа в на-
шому політикумі, прямо ска-
жемо, мало симпатична. При-
мкнув зі своєю партією до По-
маранчевої революції, посто-
яв на трибуні на Майдані. Після 
перемоги Ющенка соціалісти 
отримали свої «бонуси» в но-
вій владі. А на перших же після 
Майдану парламентських ви-
борах весною 2006 року про-
рвалися в Раду. На жаль, уна-
слідок піврічних чвар, що пе-
редували виборам, між сила-
ми Майдану — БЮТ і «Нашою 
Україною» — ці блоки не змо-
гли отримати в парламенті біль-
шості мандатів. І довелося для 
формування правлячої коаліції 
«позичати» їх у вигляді фракції 
соціалістів. Утім, невдовзі Мо-
роз перекинувся до регіоналів 
з комуністами, якими, відтак, і 
була сформована нова коалі-
ція. Та, що тут же проголосува-
ла за кандидатуру Януковича 
на посаду прем’єра. Мороз же 
отримав посаду голови Вер-
ховної Ради. Втім, ненадовго: 
зрада не забувається. Вже на 
позачергових виборах осені 
2007 року соціалісти з тріском 
провалилися, не потрапили до 

парламенту і на добрих 5 років 
випали з великої політики. Але 
ось ці «неокомуністи» чи «пере-
комуністи» знову ожили: пар-
тія йде на вибори за списком 
по загальнодержавному окру-
гу, виставила й кандидатів по 
округах. 

Але з’ява Мороза перед 
пресою і оприлюднення ним 
розпачливої заяви Соцпартії 
про безчинства виборчої кам-
панії цікаві хіба ось чим. Лю-
дина, яка була на найвищих 
щаблях влади, зіштовхнулася 
з тим, що шалений і безсором-
ний адмінресурс працює тепер 
не на нього, в крайньому разі 
не нейтрально, а проти. Тож до-
водиться на своїй шкурі відчути, 
що це таке — система, до вибу-
довування якої й сам разом з 
партією доклав рук. 

Таке ведення виборчої кам-
панії б’є, звісно, не по одних со-
ціалістах, а й по всіх опонентах 
влади, всіх, хто не з нею. Отож 
Мороз, як і інші політики й пар-
тії, зіштовхнувся з тим, як перед 
носом кандидатів зачиняються 
двері замовлених для зустрічей 
з виборцями приміщень, як ке-
рівники найперше бюджетних 
установ не пускають на ці зу-
стрічі працівників, усіляко за-
лякуючи вчителів, медиків, не 
кажучи вже про чиновників 
держустанов.

А одна виборча техноло-

гія заслуговує окремого слова. 
Йдеться про так званих «двійни-
ків» у виборчих комісіях. В окру-
зі, де балотується Мороз, соціа-
лісти подали від нього як канди-
дата в депутати своїх кандида-
тів у дільничні комісії. І раптом 
багато цих людей були вида-
лені з комісій. Виявилося, що в 
такій-то комісії, окрім поданого 
соціалістами, умовно скажемо, 
Іваненка Миколи Васильовича, 
виявився й ще один точно такий 
же, не лише повний тезка і од-
нофамілець, а й з тими ж пас-
портними даними. І окружна ко-
місія усунула обох «двійників». І 
таких викинутих виявилося не-
мало. Як таке трапилося? Ну, 
паспортні дані роздобути не-
важко, не марно ж їх збирають 
усі, кому не лінь. Але ж власно-
руч написана людиною заява 
на згоду бути членом комісії?!

Усе просто: ці заяви були 
сфальсифіковані. При тому, що 
за новим виборчим законо-
давством підробка виборчої 
документації є вже криміналь-
ним злочином, відтак мож-
на порушувати кримінальну 
справу. Хто пішов на злочин? 
Очевидно, ті, кому це вигідно, 
хто хоче не допустити в комісії 
не провладних членів. Хто зло-
чинець — це вже мають встано-
вити правоохоронні органи. За-
лишається порушити кримінальні 
справи і встановити та покарати 

винних, як наука іншим. Побачи-
мо, як подбають наші правоохо-
ронні органи про «чесні і прозорі» 
вибори. Тим більше, що ця бруд-
на технологія застосовувалася 
не лише на Київщині. 

Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода» подало до окружної 
комісії Корюківського вибор-
чого округу № 207 своїх кан-
дидатів у дільничні комісії. Прі-
звища: Ткаченко, Горєла, Євту-
шенко, Момот, Приліпко, Чер-
няй, Марченко. Цілком реальні 
люди, котрі погодилися працю-
вати членами комісій, про що 
кожен власноруч написав за-
яви. І раптом в ОВК виявляють-
ся документи і «власноручні за-
яви» цих же людей, але подані 
зовсім від інших партій. Серед 
таких — «Русь Єдина», «Руська 
Єдність» (як же без них), а ще 
від партій вільних демократів, 
соціал-демократів і навіть від 
Демократичної партії угорців 
України. Навряд чи на Поліс-
сі, так далекому від Угорщини і 
Закарпаття, навіть удень з вог-
нем знайдеш багато угорців. 
Але закон такий, що партії мо-
жуть подавати кандидатів у ко-
місії звідки завгодно і куди за-
вгодно. Навіть якщо ці члени 
комісій мешкають за сотні кі-
лометрів від цих комісій. Що й 
широко практикується. «Чесні і 
прозорі» вибори тривають. 

Петро АНТОНЕНКО

Журналісти, громадськість зупинили 
проштовхування закону «про наклеп»

На акції — відомі журналісти Мустафа 
Наєм, Сергій Андрушко, 
Тетяна Даниленко, Наталія Лігачова.  

Сергій Лещенко (зліва) з «Української правди» — 
автор багатьох публікацій нашої газети 

і ведучий мітингу Єгор Соболєв

Безкарний кримінал 
із «двійниками» в комісіях

На захист 
історичної спадщини
Московський патріархат і далі 

зазіхає на те, щоб мурувати 
на Десятинній церкві 

На місці залишків Десятинної церкви 
планують будівництво храму. Відповідна 
концепція будівництва розроблена і відда-
на на погодження. Про це повідомив голо-
ва комісії Київради з питань культури та ту-
ризму Олександр Бригинець.

«Над засипаними минулої осені підмур-
ками храму Десятинної церкви заб’ють 
палі, на яких буде встановлена бетонна 
плита метром завтовшки, що слугуватиме 
майданчиком для будівництва майбутньої 
церкви, — заявив Бригинець. — Наскіль-
ки мені відомо, згаданий проект вже зна-
ходиться в держекспертизі Мінрегіонбуду».

На думку депутата, фундамент старої 
Десятинної церкви, який є пам’яткою, ста-
не недосяжним для огляду, що суперечить 
законодавству.

А відбудовувати храм неприпустимо, 
«оскільки не збереглося достовірних зо-
бражень і креслень храму, побудованого 
Володимиром. Окрім того, будівництво Де-
сятинної церкви закриє можливості для 
повноцінного аналізу унікальних археоло-
гічних матеріалів».

Як відомо, у вересні 2011 року Верхо-
вна Рада відмовилася затверджувати по-
станову про недопущення будівельних ро-
біт на території пам’ятки археології націо-
нального значення Десятинної церкви. Ра-
ніше проти забудови залишків Десятинної 
церкви виступили Спілка археологів Укра-
їни і ЮНЕСКО.

25 травня 2011 року представники УПЦ 
Московського патріархату привезли на те-
риторію археологічних розкопок фунда-
менту Десятинної церкви (X – XIII сторіччя) 
будівельні вагончики. Вагончики, як і нещо-
давно споруджена УПЦ МП капличка, були 
встановлені біля старовинного фундамен-
ту без жодних дозвільних документів.

17 травня Київська міськдержадміні-
страція на конкурсі, який закінчився скан-
далом, так і не змогла вибрати найкращу 
концепцію реставрації Десятинної церкви.

Десятинна церква (церква Пресвятої 
Богородиці) — перша кам’яна церква Ки-
ївської Русі. Споруджена давньоруськими і 
візантійськими майстрами в 990-их роках 
у період князя Володимира Великого Свя-
тославовича, на її спорудження та утри-
мання виділялася десята частина княжих 
доходів — десятина, звідси і назва храму.

Під час штурму Києва золотоордин-
ським військом у грудні 1240 року Деся-
тинна стала останнім прихистком для киян, 
які не були воїнами. У церкву набилося 
стільки наляканих людей, що під тиском тіл 
вона впала.

За знищення пам’ятки 
вперше застосували 
кримінальну статтю

Кримінальна справа за умисне зни-
щення історичної пам’ятки ХІХ століття — 
садиби Мурашка — проти її руйнівників 
може стати прапором захисту знівечених 
історичних споруд. Про це повідомив голо-
ва комісії Київради з питань культури та ту-
ризму Олександр Бригинець.

За словами депутата, прокуратура 
Шевченківського району порушила кри-
мінальну справу за ст. 298 Кримінально-
го кодексу (знищення, руйнування або по-
шкодження пам’яток) проти посадовців 
ТОВ «Пантеон-Інвест» та ТОВ «Вестіга».

Як відомо, 2007 року КМДА продала 
історичну будівлю — садибу Мурашка — 
приватній компанії «Пантеон-Інвест». Вліт-
ку 2011 року Київський апеляційний гос-
подарський суд визнав недійсним право 
власності компанії на садибу, і її поверну-
ли місту.
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Матеріали з розсекречува-
них за участю В’ятровича архі-
вів могли широко використову-
вати дослідники, письменники. 
Сам В’ятрович на базі цих ма-
теріалів написав книгу «Істо-
рія з грифом секретно», вида-
ну торік Видавничим домом Ки-
єво-Могилянської академії. За 
цю книгу, а також за розкрит-
тя таємниць архівів радянської 
спецслужби, від ЧК до КДБ, ав-
тор став лауреатом премії імені 
Василя Стуса за 2012 рік.

І ось нова книга автора — 
«Історія з грифом секретно. 
Нові сюжети». Вона видана в 
рамках проекту «Наш формат 
історії», що є спільною програ-
мою мистецької агенції «Наш 
формат», Центру досліджень 
визвольного руху та видавни-
цтва «Часопис».

Презентація книги пройшла 
днями в рамках Другого міжна-
родного фестивалю «Книжко-
вий Арсенал». Там і відбулася 
ця розмова з автором — про 
саму книгу і загалом болючі 
проблеми відкриття нашої ба-
гато в чому сфальшованої істо-
рії ХХ століття. 

— Після наукових моногра-
фій Ви вдалися до жанру науко-
во-популярної літератури. Чим 
це зумовлено? 

— Історію треба доносити до 
масового читача, адже наукові ви-
дання призначені насамперед для 
дослідників. Але історичну свідо-
мість людей наукові видання фор-
мують не такою значною мірою, 
значно більшою — мас-медіа і на-
уково-популярна література, зви-
чайно, основана на документах, 
фактах. Автор має писати цю кни-
гу дохідливо й цікаво для читача. 

Вихід тої першої книги став від-
повіддю на те, що почало робитися 
в державі з позаминулого року. У 
вересні 2010 року було затрима-
но мого колегу, товариша, львів-
ського історика Руслана Забіло-
го зі звинуваченням у спробі роз-
голошення державних таємниць. 
Тобто документи 1940 – 1950-х 
років були оголошені державною 
таємницею, і почалося криміналь-
не переслідування історика. І тоді, 
як реакція на це беззаконня, я ви-
рішив показати людям, що, влас-
не, є під тим грифом «секретно». 
У вересні 2010 року на сайті ТСН 
мною було започатковано рубрику 
«Історія з грифом «секретно». На-
справді під цим грифом ховається 
пам’ять про оту тоталітарну радян-
ську епоху. Це історія України ХХ 
століття, від 1918-го по 1991 роки, 
в документах КДБ, невідомих досі 
широкому загалу. 

І стало видно: багато чого, що 
подавалося досі з нашої історії, не 
відповідає дійсності, виявилося 
багато маніпуляцій, дезінформації. 

Видавши книгу, авторові за-
вжди хочеться її доповнити. Тож 
і я вирішив продовжити тему се-
кретних документів. 

— Герої Вашої нової книги, 
як і попередньої, — люди з біо-
графіями неординарними і вод-
ночас у чомусь типовими для тої 
тоталітарної епохи. 

— Книжка має багато героїв. 
Одним із «героїв» є сумнозвісний 
дім у Харкові, Будинок письмен-
ників «Слово». Його у 1930 році з 
радістю заселяла вся українська 
письменницька еліта, будучи пе-
реконана, що саме тут почнеться 
їхнє гарне, нове життя. Насправді 
цей будинок перетворився в один 
із символів жаху тоталітарної 
доби. Тут дійсно жили найвідомі-
ші наші письменники. Але живими 
залишилися небагато з них. Почи-
наючи з самогубства Миколи Хви-
льового, яке було вчинене 1933 
року саме в цьому будинку, зло 
не полишало цього дому. Мало 
не кожного вечора у двір приїж-
джав чорний «воронок», люди в 
шкірянках піднімалися на якийсь 
поверх і забирали мешканця чер-
гової квартири назавжди. Коли і 
до кого приїдуть, ніхто не знав. І 
люди жили в такому жахові бага-
то років, очікуючи, що цього разу 
приїдуть саме за ними. Загинули 
в таборах чи були розстріляні 33 
письменники з цього будинку, по-
над 70 відбули ув’язнення. Чекіс-
ти 1930-х років жартома назива-
ли цей будинок «дім попередньо-
го ув’язнення». Казали, що їм, аби 
не тратити пального, достатньо 
поставити на цей будинок ґрати і 
охоронця на вході, бо всі мешкан-
ці цього будинку заслуговують на 
те, щоб бути арештованими.

— Трагічні, часом фантас-
тичні долі героїв Ваших дослі-
джень варті й того, щоб про це 
писати художні твори, екранізу-
вати ці долі. 

— Мені здається, що доля ге-
роїв, описаних в обох цих книгах, 
заслуговує на екранізацію, на те, 
щоб писати про них романи. І такі 
твори з’являються. Згадаймо хоча 
б «Чорний ворон» Василя Шкля-
ра, «Музей покинутих секретів» 
Оксани Забужко. Сподіваємося, 
з’являться і фільми, серіали цієї 
тематики. 

— Одна з пронизливих роз-
повідей нової книги — глава 
про Наталію Шухевич, дружину 
головнокомандувача УПА Ро-
мана Шухевича.

— Я назвав цей нарис «Пер-
ша леді підпілля». Адже в героїні 
було все:  достоїнство, високе ви-

ховання, культура. Ця людина про-
йшла через жахи — арешти, війну, 
в неї забрали двох її дітей. Людина 
пройшла гестапо, НКВС. Я розпові-
даю один із цікавих сюжетів, коли 
НКВС влаштувало для Наталії Шу-
хевич одну з провокацій. Адже На-
талія не давала слідчим жодної ін-
формації про свого чоловіка. Тоді 
чекісти зробили таке. На шляху від 
Рівного до Львова автомобіль, в 
якому везли арештовану Наталію, 
раптом поламався. Тут, у лісі, на них 
напала повстанська боївка, було 
вбито конвоїра Наталії. Зайве гово-
рити, що «боївка» була фальшивою, 
це були перевдягнені чекісти, які 
інсценізували і «вбивство» конвої-
ра. Після цього фальшиві «повстан-
ці» доставили Наталію в криївку, де 
її мала допитати начебто служба 
безпеки УПА. Вимагали, щоб вона 
розповіла щось про свого чолові-
ка Романа Шухевича. Але Наталія 
дуже швидко «розкусила» цю про-
вокацію і не надала жодної інфор-
мації чекістам. Їм залишилося лише 
влаштувати ще одну провокацію, 
коли у «повстанців» Наталію відби-
ли чекісти, і вона знову потрапила 
в тюрму. Подальше її життя скла-
лося також трагічно. А мова ж про 
інтелігентну дівчину, яка виховува-
лася в сім’ї священика. Коли вона 
повернулася із заслання до Льво-
ва, їй не було куди подітися, кілька 
років була практично бездомною. 
Лише коли вийшов з ув’язнення її 
син Юрій Шухевич, він зміг прихис-
тити матір. 

— Нещодавно журналісти, 
громадськість об’єдналися в бо-
ротьбі проти спроби проштов-
хнути через парламент закон 
про так званий наклеп. Ви бра-
ли активну участь у цьому русі. 

— Те, що нині відбувається, — 
це провалювання в минуле. Та ми 
це все вже пройшли. За «наклеп» 
на радянську владу було знище-
но цілу генерацію Розстріляно-
го Відродження. За «наклеп» у та-
борі помер Василь Стус, сиділи в 
ув’язненні інші дисиденти. Укра-
їнці, може, як ніхто, повинні розу-

міти, як дорого їм коштувала сво-
бода слова, щоб її віддати. Наступ 
на свободу слова тільки почина-
ється, є чимало бажаючих зату-
лити рота вільному слову. Далі 
за всім цим — залишки тоталіта-
ризму. Спільними зусиллями цю 
атаку вдалося відбити. Але ті, хто 
при владі, «пробують нас на зуб»: 
пройде чи не пройде? При владі ж 
бандити, які прагнуть проковтнути 
максимум, розуміючи, що їм зали-
шилося бути недовго. Зараз наше 
майбутнє залежатиме від нашої 
організованості. І хочеться, щоб ті 
книжки, які я пишу, були про мину-
ле, щоб ті 1920 – 1930-і роки, не 
дай Боже, не повторювалися й не 
мали ніяких аналогій із сучасністю. 

— Наскільки доступні мате-

ріали архівів при цій владі?
— Отримувати їх стало нелег-

ко. Наприклад, щоб дістати спра-
ву для написання одного з нари-
сів цієї книги, мені довелося пода-
ти аж 4 листи до Служби безпеки, 
доводячи, що я маю право працю-
вати з цією справою. Мені спершу 
сказали, що такої справи зовсім 
нема, хоч я добре знав, що вона 
є, де саме знаходиться. Потім го-
ворили про якийсь захист інфор-
мації, а я доводив, що йдеться про 
пріоритет суспільних інтересів. Ми 
живемо в суспільстві, де журна-
лістів, істориків позбавляють пра-
ва на професію.

— Який урок мала б зробити 
нинішня влада з нашої історії? 

— Той, що жодна тоталітар-
на влада, навіть з дуже великими 
можливостями, не здатна встоя-
ти проти свободи слова, проти тих 
людей, які борються за принципи 
свободи. Другий урок, і не лише 
для влади: неможливо в сьогоден-
ні повторити, скопіювати мину-
ле. Один з нарисів книги присвя-
чений Тарасові Бульбі-Боровцю. 
Надзвичайно сильна, харизматич-
на особистість. Але він надто вже 

захоплювався історією, особливо 
повстанським рухом 1920-х років, 
і спробував відновити його в роки 
1940-і. Та він програв, бо історія 
не терпить повторів, вони завжди 
виливаються в якийсь фарс. Те, 
що ми маємо сьогодні, — це теж 
фарс. Те, що робиться зараз у Ро-
сії, — це карикатура на СРСР, ми 
ж копіюємо Росію. І наша влада ні 
на що більше не спроможна. 

— Чи багато людей у сус-
пільстві здатні на боротьбу? 

— На активні дії здатні неба-
гато, може, один відсоток. Їх успіх 
залежить від підтримки іншими 
людьми. В Українській Повстан-
ській армії було одномоментно 
30 – 40 тисяч людей. Натомість 
за підтримку повстанського руху 

було репресовано понад мільйон. 
Саме така підтримка людей до-
зволила УПА протистояти системі 
більше десяти років. 

— Ви можете порівняти до-
ступність архівів, процес їх роз-
секречення у нас і, наприклад, 
у Польщі?

— У Польщі всі архіві колиш-
ніх спецслужб передані до одні-
єї установи — Інституту народної 
пам’яті. Аналог його, вважається, 
існує і в Україні — це Інститут на-
ціональної пам’яті. Але у нас там 
усього кілька десятків співробіт-
ників, у Польщі в тому інституті 
працює 3 тисячі людей. Там інсти-
тут має представництва в усіх во-
єводствах, в одній лише Варша-
ві має 12 будинків, величезні ко-
лишні військові склади переоб-
ладнані під архівосховища. Дуже 
великий бюджет цього інституту. 
Все це — показник того, що нація 
справді хоче подолати тоталітар-
не минуле. В Україні ж навіть при 
попередній владі не йшлося про 
такі масштаби. Коли я прийшов на 
службу в архів СБУ, там працюва-
ло лише 30 осіб, я збільшив штат 
у два з чимось рази, і це вже було 
великим досягненням. Але з тим 
обсягом роботи в архівах потріб-
ні інші зусилля. Очевидно, від те-
перішнього керівництва держави 
ми цього не дочекаємося. 

Та це не значить, що ми нічо-
го не повинні робити. Зараз, коли 
нема жодної допомоги від держа-
ви, ми, дослідники, громадськість, 
якраз і повинні активізувати зу-
силля. І чимало тут вдається. На-
приклад, те ж вшанування жертв 
Голодомору відбувається за учас-
ті громадськості набагато щиріше, 
ніж те, що проводить влада. Бо ми 
розуміємо: це потрібне не владі, а 
нам самим.

Спілкувався 
Петро АНТОНЕНКО

Володимир В’ЯТРОВИЧ: 

«Ми знову провалюємося в минуле»
Володимир В’ятрович (нар. 1977 р.) — історик, публіцист, 

громадський діяч. Закінчив історичний факультет Львів-
ського університету. У 2004 р. захистив кандидатську ди-
сертацію «Закордонні рейди УПА в контексті реалізації анти-
тоталітарної національно-демократичної революції народів 
Центрально-Східної Європи». З 2002 по 2008 рр. — дирек-
тор Центру досліджень визвольного руху (Львів), викладач 
в Українському католицькому університеті (автор першого 
в Україні навчального курсу для вищої школи «Український 
визвольний рух 1920 – 50-х років»), науковий співробітник 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 
представник Українського інституту національної пам’яті у 
Львівській області, начальник архівного відділу УІФНП. Жов-
тень 2008 р. – березень 2010 р. — директор Галузевого дер-
жавного архіву Служби безпеки України, багато зробив для 
розсекречення таємних архівів колишніх радянських спец-
служб. З березня 2008 р. — голова вченої ради Центру до-
сліджень визвольного руху (Львів). Автор ряду монографій з 
історії України ХХ століття. 

Володимир В’ятрович ставить автографи на своїй книзі 
на її презентації в «Мистецькому Арсеналі». 

Фото з кримінальної справи Наталії Шухевич
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Бліц-інформ
«Козака» Усика названо 
найкращим боксером планети 
Міжнародна асоціація аматорського боксу (AIBA) 

визнала олімпійського чемпіона Олександра Усика 
найкращим боксером року. Наш «козак» переміг у но-
мінації «Найкращий боксер елітного чоловічого диві-
зіону 2012», незалежно від вагових категорій. Укра-
їнець вразив увесь спортивний світ своїми яскрави-
ми та беззаперечними перемогами на Олімпіаді в 
Лондоні.

А гопак, який Усик станцював після перемоги у фі-
налі Олімпіади, не залишив байдужим нікого.

Зазначимо, що переможці обиралися в десятьох 
номінаціях.

Нагадаємо, що 2009 року перемогу в даній номі-
нації здобув дворазовий олімпійський чемпіон Василь 
Ломаченко.

Навіть за версією влади Росії, 
більше мільйона росіян вважають 
українську мову рідною
Про це глава Міністерства освіти і науки РФ Дми-

тро Ліванов заявив під час підписання меморандуму 
про взаєморозуміння між Міносвіти РФ і Міністер-
ством освіти і науки, молоді та спорту України. «Ми 
відзначаємо в Росії великий інтерес до вивчення 
української мови, більше мільйона російських гро-
мадян вважають українську мову рідною, а в Укра-
їні є інтерес до російської мови», — зазначив Ліва-
нов. За його словами, в Росії є запит з боку батьків 
про створення більшої кількості шкіл, де українська 
буде мовою навчання. Питання фінансування гото-
вий узяти на себе один з українських банків.

Віза до Польщі тепер 
безкоштовна 
15 вересня набула чинності угода з Польщею про 

скасування плати за національні візи. Ця умова поши-
рюється на тих громадян України й Польщі, які плану-
ють перебувати в іншій країні протягом більш ніж 3 мі-
сяців, але не більше ніж 1 рік.

8 серпня Кабінет Міністрів затвердив міжурядову 
угоду з Польщею про скасування плати за оформлення 
національних віз для громадян України й Польщі. Цю 
угоду було підписано 6 липня в Польщі.

За даними МЗС України, 2011 року таких віз укра-
їнцям було видано близько 200 тисяч, їх вартість ста-
новила 20 євро за візу.

Кожен четвертий іноземний 
студент Польщі — українець
У польських вищих навчальних закладах отриму-

ють освіту понад 6 тисяч українців — близько чверті 
від загальної кількості іноземних студентів. Частка ді-
вчат при цьому становить близько 70%.

Про це нещодавно повідомив голова освітньо-
го центру «Перспектива» Вальдемар Сівінскі на прес-
конференції в УКРІНФОРМі. «У Польщі навчається 
близько 1,8 млн студентів. Частка іноземних студен-
тів становить близько 24,5 тис. Українців серед них — 
6116 осіб», — зазначив він.

За словами В.Сівінскі, щороку спостерігається 
збільшення кількості громадян України, які навчають-
ся у польських вишах. 

Водночас польські студентки також часто віддають 
перевагу українським внз — переважно тим, які готу-
ють медиків та надають технічну підготовку фахівців. 
«На жаль, частка польських студентів в Україні значно 
нижча, ніж українських у Польщі. Проте зараз ми пра-
цюємо над збільшенням студентського потоку в оби-
два боки».

Українці з-за кордону 
переказали грошей 

на 4% ВВП 
У ІІ кварталі 2012 року приватні 

грошові перекази з-за кордону сяг-
нули 1,78 млрд доларів. Цей показник 
становить 4% ВВП, йдеться у повідо-
мленні НБУ. За І півріччя 2012 року, 
порівняно з таким же періодом 2011 
року, перекази збільшилися до 3,412 
млрд доларів.

У Нацбанку повідомили, що най-
більше переказів в Україну за І півріч-
чя було з Росії (більше мільярда дола-
рів).

Обсяг грошових переказів з-за 
кордону в 2011 році становив 7,019 
млрд доларів, що становило 4,2% ВВП 
за вказаний період.

У Перемишлі (Польща) директор Південно-східного нау-
кового інституту, доктор історії Станіслав Стемпєнь, котрий 
багато робить для зміцнення польсько-українських контак-
тів, рекомендував мені видану в Польщі книгу, яка має заці-
кавити багатьох в Україні. Адже йдеться про маловідомі сто-
рінки діяльності української політичної, наукової, творчої емі-
грації в Європі у 1920 – 1930 роки. Ось ця книга в оригіналі, 
польською: Andrzej A. Zieba, «Lobbing dla Ukrainy w Europie 
miеdzywojennej. Ukrainskie Biuro Prasowe w Londynie 
oraz jego konkurenci polityczni», (Wydawnictwo «Ksiegrania 
Akademicki», Krakow 2010). Українською — Анджей Зємба, 
«Лобіювання для України в міжвоєнній Європі. Україн-
ське прес-бюро в Лондоні та його політичні конкуренти».

Анджей Зємба — відомий польський історик, науко-
вий співробітник Ягеллонського університету Кракова, чи-
мало його робіт присвячено українській історії. Чим важли-
ве це велике за обсягом видання (майже на 800 сторінок)? 
Йдеться про малодосліджений аспект української справи у 
1920 – 1930-і роки. Поразка наших національних визволь-
них змагань, окупація України більшовицькою Росією, народ, 
позбавлений державності. У цих умовах українська еміграція 
прагнула показати Європі, світові, що Україна не змирилася 

з окупацією, що є велика європейська нація, яка прагне і до-
стойна державності. Це було вкрай важливо в умовах, коли 
радянська пропаганда розкручувала міф про «добровільне 
входження України» до СРСР і квітуче життя нашого народу в 
імперії. 

У нас майже зовсім не знають про діяльність Українського 
прес-бюро в Лондоні, заснованого нашою еміграцією в люто-
му 1931-го. Це було перше із представництв, які мали викону-
вати роль неформальних посольств української справи в цен-
трах європейської політики. Згодом були утворені його філії у 
Празі, Женеві, Відні, Парижі. Діяльність бюро йшла переваж-
но в напрямку збирання інформації про ситуацію на етнічних 
українських землях, публікування англійською мовою інфор-
маційних бюлетенів та інших пропагандистських матеріалів, 
організацію проукраїнського лобізму в Лондоні. 

Книга актуальна тим, що й сьогодні йдеться про стратегіч-
ний вибір України, шлях до Європи. Тому цю працю варто ви-
дати в Україні. Станіслав Стемпєнь висловив готовність його 
Інституту допомогти в перекладі книги українською, редагу-
ванні, підготовці видання для України. Слово — за нашими 
видавцями, які взялися б видати цю цінну книгу. 

Петро АНТОНЕНКО 

Повідомляє Українська всесвітня 
координаційна рада

Анджей Зємба: 
промоція України в Європі

Новий режим
Нещодавно лідери українських громадських організацій 

Португалії спробували використати своє громадянське право і 
дати оцінку роботі органів державної влади. У даному випадку 
— посольства України в Португалії.

Справа стосувалася відкритого листа до міністра закордон-
них справ України із зауваженнями щодо вибіркової співпраці 
посольства із громадськими організаціями в Португалії.

Точніше, про особливі симпатії посла України до так званих 
громадських організацій іммігрантів з країн СНД, в яких україн-
ці, за твердженням високого дипломата, складають більшість.

Не будемо вдаватися в полеміку про методи кількісного ви-
значення українськими урядовцями більшості. Процедура при-
йняття і застосування закону про мовну політику в Україні, на-
певне, відкриє нові перспективи в арифметиці.

Лише зауважимо, що окремі лідери цих організацій, декла-

руючи в Португалії захист іммігрантів, міжкультурний діалог та 
слов’янську єдність, насправді люб’язно спілкуються з одіозни-
ми російськими політиками, що відкрито зневажають Україну.

Так ось, замість українських дипломатів — відповідь на наш 
лист ми отримали не від міністра закордонних справ України і 
навіть не від посла, а від представників Координаційної ради 
російських співвітчизників!? При цьому в агресивній, ультима-
тивній формі — «Не сметь!», з вихвалянням у різний спосіб «чу-
дової» роботи посольства. У прекрасних традиціях невмирущо-
го СССР, вихідцями з якого вони себе називають.

І тут для нас, українців, постає нова проблема. Як же нам 
тепер пояснювати португальцям, який в Україні політичний ре-
жим, якщо дипломатів від свого народу захищає Координаційна 
рада співвітчизників іншої держави?

Павло САДОХА, 
голова Спілки українців 

у Португалії

Дівчат у діаспорі 
закликають залишатися 

українками 
Про це йдеться у відеоролику, зня-

тому для реклами конкурсу «Міс укра-
їнська діаспора 2012». У центрі аме-
риканського мегаполіса Чикаго укра-
їнські дівчата зняли верхній одяг, під 
яким були вишиванки. Таким чином мо-
лодих українок, які живуть за ме жами 
України, закликають не асимілювати-
ся, а залишатися собою і не втрачати 
своєї національної ідентичності.

27 жовтня в Чикаго у концертній 
залі Copernicus Theater за титул най-
вродливішої представниці україн-
ської діаспори змагатимуться красуні 
українського походження, які живуть 
за межами України. Як зірковий гість 
конкурсу виступить золотий голос 
України Олександр Пономарьов.

Офіційним телевізійним медіа-
партнером в Україні є телеканал ТВі.

Відбувся ІІ Український 
молодіжний форум Росії 

У місті Пушкіно Московської облас-
ті за сприяння УВКП та Міністерства за-
кордонних справ України відбувся Укра-
їнський молодіжний форум Росії. Участь у 
заході взяли глава адміністрації Пушкіно 
Віктор Лісін, дипломати посольства Укра-
їни в Росії, заступник голови УВКР Ольга 
Кобець, громадські діячі, представники 
церкви.

У рамках форуму проведено науко-
во-практичний семінар «Молодіжні ор-

ганізації українців Росії», ряд тренін-
гів та круглих столів із представниками 
провідних українських організацій Ро-
сії. Молодіжні об’єднання презентува-
ли свою діяльність, а також обговори-
ли механізми вдосконалення роботи та 
розвиток українського молодіжного діа-
спорного руху.

Для учасників форуму Росії була по-
казана концертна програма «Кришта-
леві джерела», учасників розважали за-
служена артистка України Леся Горова, 
українські народні колективи з України 
та Росії.

На виборах до Верховної Ради у Польщі 
проголосує до 5 тисяч українців 

Посол України в Польщі Маркіян Мальський прогнозує, що на виборах до Верхо-
вної Ради України на території Польщі проголосує від 3 до 5 тисяч українців. На терито-
рії Польщі працюватимуть чотири виборчі дільниці в трьох генеральних консульствах і 
в консульстві у Варшаві.

Посол зазначив, що українські вибори є предметом особливої уваги керівництва 
Польщі, польського політикуму, експертів і політологів. Міністр закордонних справ 
Польщі та міністри закордонних справ країн Вишеградської четвірки звернулися до 
міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка з листом, в якому висло-
вили побажання, щоб вибори в Україні були проведені чесно, демократично і прозо-
ро. Посол також зазначив, що проведення виборів в Україні на належному рівні дасть 
можливість Україні інтенсифікувати переговорний процес щодо підписання угоди про 
асоціацію з ЄС.
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Бліц-інформ
У Грузії померла найстаріша 
жителька планети
У Грузії померла найстаріша жителька — 133-річна Ан-

тіса Хвічава. Вона мешкала в селі Сачино Цаленджихсько-
го району. Згідно із посвідченням особи Антіса Хвічава на-
родилася 8 липня 1880 року.

Влада Грузії офіційно звернулася до редакторів Кни-
ги Гіннесса з приводу вручення сертифікату, згідно з яким 
Хвічава була найстарішою людиною планети.

Центри німецьких міст можуть 
стати платними для автомобілів
В’їзд до центральних районів великих німецьких міст 

незабаром може стати платним для автомобілістів. Відпо-
відні пропозиції висунули представники земельних урядів. 
Експерти передбачають, що перші німецькі метрополії — 
Берлін, Кельн, Мюнхен, Штутгарт — можуть ввести збір з 
автомобілів за в’їзд до центру вже через два роки.

Плату з водіїв планується брати в робочі дні у розмірі 
6,10 євро. Приблизно стільки ж коштує, наприклад у Бер-
ліні, квиток на один день для проїзду в громадському тран-
спорті.

«Введення подібного збору допоможе зібрати додатко-
ві кошти для підвищення якості громадського транспорту», 
— заявив газеті міністр транспорту землі Баден-Вюртем-
берг Вінфрід Херманн.

Міністр транспорту ФРН Петер Рамзауер заявив, що 
подібний законопроект поки що не стоїть на порядку ден-
ному у федеральному уряді, однак дане питання все одно 
знаходиться в юрисдикції земель та комун.

До речі, подібні автозбори вже діють у центрі таких єв-
ропейських міст, як Лондон, Стокгольм, Мілан.

 Британський архітектор розпочав 
спорудження будинку зі сміття
У британському Брайтоні, на території кампусу місце-

вого університету, цієї осені розпочнеться спорудження 
«екобудинку» із промислового та будівельного сміття. «У 
цій країні є величезна кількість будівельного сміття, не ви-
користовувати яке, чесно кажучи, було б просто грішно», 
— заявив архітектор Дункан Бейкер-Браун, викладач фа-
культету мистецтв. «Цим проектом ми покажемо, що сміття 
як такого не існує», — додав він. Архітектор має намір залу-
чити до спорудження будинку добровольців: студентів, міс-
цевих будівельників і навіть школярів.

Будівля буде споруджена з урахуванням новітніх еко-
технологій, включно із сонячними батареями, системами 
внутрішньої вентиляції і підігріву. Автори проекту відво-
дять йому роль пілотного — для подальшого широкого ви-
користання. В екобудинку розташуються виставка і май-
стерня життєстійкого дизайну.

Варто нагадати, що Дункан Бейкер-Браун 2008 року 
звів у Лондоні перший в Європі будинок, повністю створе-
ний із відходів і органічних матеріалів.

Учені стурбовані проблемою 
космічного сміття
Британські вчені намагаються розв’язати проблему 

космічного сміття, кількість якого на навколоземній орбіті 
збільшується з кожним днем.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі. «Існують побоювання, що 
тисячі старих деталей космічних апаратів можуть пошко-
дити діючі супутники», — йдеться в повідомленні.

Одна з ідей боротьби зі сміттям полягає в тому, щоб 
збирати його спеціальним пристроєм — «космічним гарпу-
ном», а потім переміщати в нижні шари атмосфери, де сміт-
тя теоретично має згорати.

В інших проектах космічне сміття збирається на орбіті 
за допомогою сітки.

В Інтернеті викладено 
щоденник Че Гевари
Інтернет-користувачі отримали доступ до рукописного 

щоденника героя кубинської революції Ернесто Че Гевари. 
Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на болівій-
ського дослідника Карлоса Соріано Гальварро.

«Основна мета — дати можливість усім зацікавле-
ним отримати безперешкодний доступ до рукописів, які 
мають історичну цінність, — заявив історик. — Завдя-
ки Інтернету кожен зможе отримати інформацію про по-
дії сорокап'ятирічної давнини з перших рук». Оцифрована 
версія щоденника знаходиться на сайті chebolivia.org. Що-
денник охоплює часовий відрізок з січня по жовтень 1967 
року, коли знаменитий революціонер перебував у Болівії.

Ернесто Че Гевара, лідер Кубинської революції 1959 
року і державний діяч, з 1966 року очолював ліворади-
кальний повстанський підрозділ у Болівії, який вів парти-
занську війну проти президентської диктатури. Че був узя-
тий у полон солдатами болівійської армії в жовтні 1967 
році, а через день розстріляний без суду з наказу прези-
дента військового уряду Болівії.

Марина Іванівна Цвєтаєва (народила-
ся 8 жовтня 1892 року в Москві) — про-
заїк, перекладач, одна з найвагоміших 
російських поетів XX століття. Її батько, 
Іван Володимирович, — професор Мос-
ковського університету, відомий філо-
лог і мистецтвознавець, був директором 
Рум’янцевського музею. Мати — Марія 
Мейн (за походженням — зі зросійще-
ної польсько-німецької родини). Бабуся 
М. Цвєтаєвої по материнській лінії — 
полька Марія Луківна Бернацька. 

Марина почала писати вірші (не тільки 
російською, а й французькою, німецькою 
мовами) ще в шестирічному віці.

Дитячі роки Цвєтаєвої пройшли в Мо-
скві й у Тарусі. Через хворобу матері по-
довгу жила в Італії, Швейцарії та Німеччи-
ні. Початкову освіту отримала в Москві, у 
приватній жіночій гімназії, продовжила її 
в пансіонах Швейцарії, Німеччини.

1910 року Марина опублікувала на 
свої гроші першу збірку віршів — «Вечір-
ній альбом». Її творчість привернула до 
себе увагу знаменитих поетів: Валерія 
Брюсова, Максиміліана Волошина, Мико-
ли Гумільова. 

1911 року Марина Цвєтаєва познайо-
милася зі своїм майбутнім чоловіком Сер-
гієм Ефроном, у січні 1912-го вийшла за 
нього заміж. Того ж року в Марини і Сергія 
народилася дочка Аріадна (Аля).

1917 року Цвєтаєва народила дочку 
Ірину, яка померла від голоду в притулку в 
Підмосков’ї у віці 3 років.

Роки громадянської війни виявилися 
для поетеси дуже важкими. Сергій Ефрон 
служив у лавах Білої армії. Марина жила в 
Москві. У ці роки з’явився цикл віршів «Ле-
бединий стан», пройнятий співчуттям до бі-
лого руху.

У травні 1922 року Цвєтаєвій з до-
чкою Аріадною дозволили виїхати за кор-
дон до чоловіка, який, будучи білим офі-
цером, тепер став студентом Празького 
університету. Спочатку Марина Іванівна 

з дочкою недовго жили в Берліні, потім 
три роки — в передмісті Праги. У Чехії на-
писані знамениті «Поема Гори» і «Поема 
Кінця». 1925 року після народження сина 
Георгія сім’я перебралася до Парижа. У 
Парижі на Цвєтаєву сильно впливала ат-
мосфера, що склалася в еміграції навко-
ло неї через діяльність чоловіка. Ефрона 
звинувачували в тому, що він був завер-
бований НКВС.

Більшість зі створеного поетесою в 
еміграції залишалася неопублікованою. 
1928 року в Парижі вийшла її остання 
прижиттєва збірка поезій — «Після Росії» 
з віршами 1922 – 1925 років. Пізніше 
Цвєтаєва пише про це так: «Моя невдача 
в еміграції — в тому, що я не емігрант, що 
я за духом, тобто за повітрям і за розма-
хом, — там, туди, звідти...».

На відміну від віршів, які не отрима-
ли в емігрантському середовищі визнан-
ня, успіх мала проза Марини Цвєтаєвої, 
яка зайняла основне місце в її творчості 
1930-х років. У цей час видано: «Мій Пуш-
кін», «Мати і музика», «Будинок біля Старо-
го Пимена», «Повість про Сонечку», спога-
ди про Максиміліана Волошина, Михайла 
Кузміна, Андрія Білого.

Від 1930-х років Цвєтаєва з родиною 
жила практично в убогості.

«Никто не может вообразить бед-
ности, в которой мы живём. Мой един-
ственный доход — от того, что я пишу. Мой 
муж болен и не может работать. Моя дочь 
зарабатывает гроши, вышивая шляпки. У 
меня есть сын, ему восемь лет. Мы вчетве-
ром живём на эти деньги. Другими слова-
ми, мы медленно умираем от голода». (Зі 
спогадів М. Цвєтаєвої).

15 березня 1937 року виїхала до Мо-
скви Аріадна, першою з родини отримав-
ши можливість повернутися на батьківщи-
ну. 10 жовтня того ж року з Франції до Росії 
виїхав Сергій Ефрон. Марина Іванівна за-
стерігала родину не повертатися до СРСР, 
наче відчуваючи трагедію родини. 

1939 року Цвєтаєва повернулася до 
СРСР слідом за чоловіком і дочкою. 27 
серпня була арештована дочка, 10 жов-
тня — чоловік. 16 жовтня 1941 року Сер-
гія Ефрона розстріляли на Луб’янці (за ін-
шими даними — в Орловському централі). 
Аріадна після 15 років репресій була реа-
білітована 1955 року.

Після еміграції Цвєтаєва практично не 
писала віршів, займалася перекладами. Ві-
йна застала її за перекладами Федеріко Гар-
сіа Лорки. 8 серпня Марина Іванівна з сином 
виїхала на пароплаві в евакуацію. 18 серпня 
прибула разом з кількома письменниками в 
Татарстан, у містечко Єлабугу на Камі.

31 серпня 1941 року поетеса покінчи-
ла життя самогубством (повісилася) в бу-
динку, куди разом із сином була визначена 
на постій. Записка синові:

«Мурлыга! Прости меня, но дальше 
было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не 
я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я боль-
ше не могла жить. Передай папе и Але — 
если увидишь — что любила их до послед-
ней минуты, и объясни, что попала в тупик».

У комуністичному СРСР творчість Ма-
рини Цвєтаєвої була під забороною, адже 
геніальна поетеса числилася в катего-
рії митців – ворогів радянського режиму. 
Лише з розвінчанням культу особи, засу-
дженням у суспільстві комуністичних ре-
пресій почалося повернення поетеси в лі-
тературу. Нині Цвєтаєва по праву вважа-
ється однією з найвидатніших поетес ХХ 
століття. 

Його доля — характерний приклад 
злетів і трагедій. Російський дворянин, лю-
дина блискучої освіти і виховання, доктор 
права, що вільно говорив шістьома осно-
вними європейськими мовами, патріот 
Росії, більшу частину життя змушений був 
провести на чужині, й не лише в гостинній 
Франції, що стала для нього другою бать-
ківщиною, а й у мандрах по світах. Будучи 
далеким від політики, Альохін, тим не мен-
ше, постійно опинявся в різних перипеті-
ях, адже його геній прагнули використати 
політикани від шахів. Досягши вищих вер-
шин у шахах, Олександр Альохін змушений 
був відбиватися від безпідставних зви-
нувачень в угодовстві з нацистами, і це 
лише тому, що виступав у турнірах в окупо-
ваних країнах. Водночас ворогом народу 
його оголосили і в комуністичній Росії. По 
війні дехто прагнув влаштувати шаховий 
бойкот чемпіону світу і навіть відібрати у 
нього шахову корону — дуже вже вабив її 
блиск, а перемогти в чесному бою чемпіо-
на не могли. Та й у самій смерті Альохіна, 
вигідній багатьом, чимало загадкового. 
Красень-мужчина, він не мав щастя у кіль-
кох своїх шлюбах. Його вічно гнали в доро-
гу неспокій, невлаштованість. 

У численних рейтингах щодо визна-
чення кращих шахістів усіх часів і народів, 
де найперше називають таких геніїв, як 
Морфі, Стейніц, Ласкер, Капабланка, Фі-
шер, Альохін, саме Олександра Альохіна 
найчастіше визнають найсильнішим ша-
хістом у світовій історії.

Альохін народився в Москві 31 жов-
тня 1892 року у дворянській сім’ї. Син 
предводителя дворянства Воронезької 
губернії Олександра Альохіна і Онисії 
Прохорової, що походила з родини відо-
мого текстильного фабриканта. Навчав-
ся у Московській класичній гімназії та 
Петербурзькому імператорському учи-

лищі правознавства, по закінченні яко-
го йому було присвоєно чин титулярного 
радника. Альохін грав у шахи від 7 років. 
1914 року зайняв третє місце на турні-
рі чемпіонів у Петербурзі, став одним із 
претендентів на світову першість.

1916 року Олександр Альохін виру-
шає добровольцем на Галіційський фронт 
на чолі загону Червоного хреста, був кон-
тужений. За порятунок поранених нагоро-
джений двома Георгіївськими медалями 
та орденом Святого Святослава. У трав-
ні 1920 року пішов працювати в Москов-
ський кримінальний розшук слідчим, від 
осені того ж року співпрацював у Комін-
терні як перекладач. У жовтні 1920 року  
О. Альохін став переможцем першого чем-
піонату Радянської Росії з шахів. У 1921 
році залишив Росію і переїхав на постійне 
місце проживання до Франції, громадяни-
ном якої став 1925 року.

Альохін був надзвичайно різнобічним 
шахістом. Найбільше він відомий атаку-
вальним стилем гри та ефектними комбі-
націями. Разом з тим йому належить вели-
ка кількість теоретичних розробок у дебю-
тах, він мав високу ендшпільну техніку. 

У 1921 – 1927 роках Альохін зіграв у 
22-х міжнародних турнірах і переміг у 14-
ти з них, у т. ч. у таких великих, як Гастінг 
(1922 р.), Баден-Баден (1925 р.), Кечкемет 
(1927 р.). Написав ряд цікавих шахових 
книг. Володів феноменальною пам’яттю. У 
1924 – 1925 роках встановив кілька сві-
тових рекордів у сеансах одночасної гри 
наосліп.  1925 року, захистивши в Сорбон-
ні дисертацію, став доктором права.

1927 року в Буенос-Айресі переміг у 
матчі на першість світу тодішнього чемпі-
она — кубинського шахіста Капабланку 
(+6, -3, = 25), що вважався неперемож-
ним, і таким чином Альохін став четвер-
тим в історії шахів чемпіоном світу. По-

тім протягом декількох років домінував 
у змаганнях, виграючи найбільші турніри 
свого часу з великою перевагою над су-
перниками. Активно сприяв популяриза-
ції шахів у світі. Очолював збірну коман-
ду Франції на чотирьох Всесвітніх шахо-
вих олімпіадах (1930, 1931, 1933, 1939). 
У 1940 році — лейтенант-перекладач 
французької армії. 

У березні 1946 року Альохін отри-
мав виклик на матч за шахову корону від 
чемпіона СРСР Ботвинника. Почав готу-
ватися, але раптово помер у готелі «Парк-
Готель» міста Ешторіла в Португалії. Є 
версія, що він був отруєний. 

Олександр Альохін — єдиний чемпі-
он світу з шахів, що пішов із життя непе-
реможеним. Похований в Ешторілі, 1956 
року перепохований у Парижі на кладо-
вищі Монпарнас, де на його пам’ятнику 
написано: «Генію шахів Росії і Франції». 

Загалом Альохін виступив у 87 турні-
рах і в 62 з них зайняв перше місце, про-
вів 23 матчі, з яких виграв 17 і 4 звів уні-
чию. Його життю присвячений кінофільм 
«Білий сніг Росії» (1980), знятий у СРСР 
за романом московського гросмейстера 
Котова «Білі і чорні».

Наш календарНаш календар
Марина ЦВЄТАЄВА: 
муза у вогні епохи

Олександр АЛЬОХIН: 
трагічний шаховий геній
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 З історії книгозбирання 
й музею 

Початок формування книж-
кових зібрань Ніжинського уні-
верситету сягає першої чверті 
XIX століття і тісно пов’язаний з 
іменами засновників Ніжинської 
гімназії вищих наук — братів 
Олександра та Іллі Безбородь-
ків. З нагоди відкриття в Ніжині 
у 1820 році навчального закла-
ду нащадок родини Безбородь-
ків, відомий меценат та його по-
чесний попечитель граф О. Ку-
шелєв-Безбородько подарував 
гімназії перші 2500 томів книг 
російської та європейської літе-
ратури ХVІІІ – початку ХІХ століть 
із родинної бібліотеки.

Згодом фонди поповнювали 
нові надходження від різнома-
нітних благодійників, спеціальна 
література, навчальні посібники, 
передплатні та періодичні видан-
ня. 1875 року, після реорганіза-
ції гімназії у Ніжинський істори-
ко-філологічний інститут, біблі-
отека придбала цінні книжкові 
зібрання професорів Москов-
ського університету С. Шевирьо-
ва (1806 – 1864), Лейпцизького 
— Ф.-В. Річля (1806 – 1876), ди-
ректора Санкт-Петербурзького 
історико-філологічного інституту 
І. Штейнмана (1819 – 1872), ко-
лекцію унікальних стародоруків 
ХVII – XVIII cтоліть Н. Михайлов-
ського. Також її склад поповнили 
дублетні примірники польських 
стародруків із колекції «Polonica» 
бібліотеки Варшавського універ-
ситету та рідкісні палеотипи й 
стародруки ХVІ – ХVІІІ століть з 
Ніжинського грецького Олексан-
дрівського училища.

Згодом бібліотеку поповню-
вали цінні приватні зібрання ди-
ректорів ліцею В. Кукольника, І. 
Орлая та Х. Екеблада, академі-
ків В. Рєзанова та К. Харлампо-
вича, професорів І. Турцевича, 
М. Бережкова, К. Радченка, про-
тоієрея о. Андрія Хойнацького та 
інших.

Формувався унікальний ру-
кописний фонд бібліотеки, де 
зберігалися унікальні кодекси ХI 
– ХІХ століть, у тому числі грець-
ке рукописне Євангеліє Х – ХІ 
століть на пергаменті, фрагмен-
ти рукописної грузинської Бі-
блії ХI – ХIIІ століть, західно- та 
південнослов’янські рукописи і 
грамоти венеціанських дожів ХІV 

– XVI століть, українські та 
російські рукописні книги 
ХVI – ХIХ століть, окремі 
редакції козацьких лі-
тописів та «Ніжинський 
літопис» XVII – XVIII 
cтоліть, автографи 
творів і листи письменника 
М. Гоголя тощо.

Однак ці унікальні рукопи-
си та інші стародруки упродовж 
1930 – 1950-х років вилучалися 
з Ніжина і тепер перебувають у 
фондах Інституту рукопису Наці-
ональної бібліотеки України іме-
ні В. Вернадського, бібліотеки 
Київського національного уні-
верситету імені Т. Шевченка та 
інших наукових центрів України.

Сучасний ніжинський Музей 
рідкісної книги був створений 
1985 року за ініціативи тодіш-
нього ректора Ніжинського дер-
жавного педінституту Федора 
Степановича Арвата та дирек-
тора бібліотеки Наталії Олексан-
дрівні Ленченко на базі унікаль-
них книжкових зібрань універ-
ситетської бібліотеки. Від 1986 
року музей носить ім’я одного 
з учасників його створення — 
професора Григорія Петровича 
Васильківського (1905 – 1986).

Музей щороку відвідують со-
тні гостей, у тому числі політики і 
науковці, учасники міжнародних 
наукових конференцій та іно-
земні делегації. Традиційними 
для музею стали презентації ра-
ритетних видань, надання кон-
сультацій науковцям та виклада-
чам не тільки з України, а й з-за 
кордону, студентам університету 
та учням шкіл міста. У планах ро-
боти закладу — оновлення об-
ладнання, реставрація книжко-
вих шедеврів, перетворення му-
зею в активно діючий науково-
дослідницький центр.

Фонди й експозиція
У двох невеликих залах Ні-

жинського музею рідкісної кни-
ги представлено понад 11800 
експонатів.

Гордістю бібліотеки є уні-
кальні колекції європейських 
палеотипів (видань першої по-
ловини ХVІ ст.), зразки видавни-
чої продукції видатних європей-
ських друкарських фірм: Альдіїв, 
Фробенів, Ельзевірів, Ет’єнів та 
ін. Тут можна побачити рідкісні 
примірники видань творів дав-
ньогрецького філософа Платона 

(Ве -
н е ц і я , 
1513, 1517), «Ілі-
аду» та «Одіссею» Гоме-
ра (1544, 1743), «Енеїду» Вергі-
лія (1567), класичні видання ХVI 
– XVIII століть творів європей-
ських мислителів: Нікколо Ма-
кіавеллі, Еразма Роттердам-
ського, Томаса Гоббса, Френсіса 
Бекона, Рене Декарта, Готфри-
да Лейбниця та інших. Широко 
представлені слов’янські кири-
личні стародруки, зокрема кни-
ги Кирила-Транквіліона Ставро-
вецького, митрополита Петра 
Могили, архієпископа Лазаря 
Барановича, духовних письмен-
ників Антонія Радивіловсько-
го, Симеона Полоцького, Іоанна 
Максимовича, Димитрія Тупта-
ла-Ростовського, навчальна лі-
тература ХVІІ – ХVІІІ століть, при-
життєві видання наукових праць 
вихованця Києво-Могилянської 
академії Михайла Ломоносова, 
Олександра Пушкіна.

У музеї постійно діє вистав-
ка, присвячена життю і творчос-
ті українського філософа, баро-
кового поета, вченого-педаго-
га, релігійно-духовного діяча ми-
трополита Стефана Яворського 
(1658 – 1722), дитячі роки якого 
пов’язані з Ніжином.

Серед експонатів музею є 
й книга-рекордсмен — запре-
стольне Євангеліє 1689 року з 
Ніжинського Благовіщенського 
монастиря, подарунок рідного 
брата С. Яворського — Федора. 
Це величезного розміру фоліант, 
що важить майже 18 кілограмів, 
деякі сторінки цього унікального 
видання від руки розфарбовані 
кольоровими фарбами, заголо-
вки — визолочені.

Широко представлені в екс-
позиції видання з історії книги, 
літописання та книгодрукування 
в Україні (перші видання «Повісті 
временних літ», «Руської прав-
ди», «Слова о полку Ігоревім», ре-
принтні відтворення «Остроми-
рова Євангелія» 1056 – 1057 ро-
ків та «Ізборника» князя Свято-

слава 1073 року), 
перші видання 

козацьких літо-
писів («Самовид-

ця», С. Величка, 
Г. Грабянки, «Діа-

ріуш» М. Ханенка), 
праці з української 

історії та історіографії 
(«Історія Русів», «Істо-

рія Малої Росії» Д. Бан-
тиш-Каменського, 5-том-

на «Історія Малоросії» 
М. Маркевича, праці та іс-

торичні монографії О. Бо-
дянського, М. Костомарова, 

Д. Мордовцева, Д. Яворницько-
го, О. Лазаревського, академі-
ка К. Харламповича). Окремий 
розділ присвячений науковій 
спадщині видатного українсько-
го історика та громадського ді-
яча академіка М. Грушевського, 
де представлені прижиттєві ви-
дання класичних праць відомо-
го вченого: десятитомна «Істо-
рія України-Руси», «Нарис історії 
Київської землі», «Історія україн-
ської літератури», «Ілюстрована 
історія України».

Цінними музейними експона-
тами є книги — дарунки авторів 
та видавців. Бібліотека Ніжин-
ського університету є одним з 
нечисленних власників повного 
комплекту видання книги «Подо-
рож навколо світу» відомого мо-
реплавця та земляка — ніжин-
ця Юрія Лисянського. 1827 року 
славетний мандрівник особисто 
подарував цей комплект бібліо-
теці ліцею. Зберігаються у кни-
гозбірні також книги, подарова-
ні російським придворним пое-
том Г. Державіним та істориком 
М. Карамзіним, директором Ні-
жинського ліцею І. Орлаєм, відо-
мими грецькими меценатами та 
просвітителями — братами Ми-
колою та Анастасієм Зосимами, 
випускниками ліцею — художни-
ком А. Мокрицьким, поетом і пе-
рекладачем М. Гербелем.

Окремі тематичні розділи 
присвячені французькій літе-
ратурі доби просвітництва XVIII 
століття — прижиттєві видання 
книг Мольєра, Бомарше, Воль-
тера, Монтеск’є, Гельвеція, слав-
нозвісний 30-томний енцикло-
педичний словник Даламбера і 
Дідро 1751 року.

Українська художня літерату-
ра та публіцистика представлені 
в музеї раритетними виданнями 
творів Г. Сковороди, І. Котлярев-
ського, Г. Квітки-Основ’яненка, 
П. Куліша, М. Драгоманова, І. Не-
чуя-Левицького, О. Кониського, 
М. Вовчка, Л. Українки, І. Франка. 
Почесне місце в експозиції займає 
творчість видатного ніжинсько-
го «студента» — письменника Ми-
коли Гоголя, також заслуговує на 
увагу підбірка творів Тараса Шев-
ченка, зокрема три видання «Коб-
заря» великого українського пое-
та: петербурзьке 1867 р., празьке 
1876 р. та київське 1918 р. Окре-
ма вітрина присвячена рідкісним 
виданням часів українських наці-
онально-визвольних змагань та 
Української Народної Республіки 
1918 – 1920 років.

Найпопулярнішими розділа-
ми музейної експозиції є крає-
знавчі, де представлена літера-
тура з історії Ніжина та Черні-
гівщини. Зокрема, великим по-
питом у науковців і студентів 
користуються топографічні й ста-
тистичні описи Чернігівщини та її 
старожитностей О. Шафонсько-
го, архієпископа Філарета (Гумі-
левського), археолога Д. Само-
квасова, українського історика 
О. Лазаревського, географів-ста-
тистиків О. Русова та М. Домонто-
вича, генеалогічні та геральдичні 
дослідження Г. Мілорадовича і В. 
Модзалевського, матеріали з іс-
торії Ніжина та Ніжинщини, міс-
цевого самоврядування й освіти 
ХVІІ – ХІХ століть тощо.

(Матеріал 
з української Вікіпедії)
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Музей рідкісної 
книги в Ніжині 
потребує 
підтримки

Музей рідкісної книги імені Г. П. Василь-
ківського — цінне музейне зібрання рідкісних 
книг і рукописів у місті Ніжині Чернігівської об-
ласті, що діє на базі бібліотеки Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя. Це 
єдиний Музей книги у регіоні, що на високопрофе-
сійному рівні комплектує колекції унікальних ста-
ровинних видань ХVІ – початку ХХ століть, здійснює 
роботу з їх дослідження, збереження та реставрації.

Музей рідкісної книги міститься на другому повер-
сі старовинної будівлі колишнього купецького зібран-
ня, де зараз розташувалася фундаментальна бібліоте-
ка Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя, й знаходиться у центрі Ніжина за адресою: вул. 
Гоголя, 4. Працює щодня, крім суботи та неділі, з 8.30 до 
17.00. Сайт музею: http://nigin-museum.do.am/

Музей давно потребує розширення, не лише для кращого збе-
реження унікальних видань, а й для наукової роботи. І це перша 
проблема закладу. Але є й інша, невідкладна. 

Кілька років тому з музеєм трапилася біда. Поруч з підваль-
ним приміщенням, де тимчасово зберігалася частина книг, про-
рвало теплову комунікацію. Чимало книг було пошкоджено во-
дою. Для книг вода, волога — найперший ворог, адже почалися 
процеси гниття старовинного паперу. Потрібна реставрація без-
цінних видань. Ця робота довготривала, вона ведеться у столиці. 
А головне — реставрація вимагає значних коштів. Їх нема в бю-
джеті університету. Частину книг вдалося реставрувати коштами 
благодійників. Але чимало видань ще потребують відновлення. 
А це ж безцінні книги, національне багатство. Хто допоможе уні-
кальному книгозібранню?
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Кожен знає про всесвіт-

ньо відому картину І.Рєпіна 
«Запорожці пишуть листа ту-
рецькому султану». Та дале-
ко не всім відомо, що части-
ну козаків, зображених на 
картині, художник змальо-
вував із досить відомих лю-
дей Чернігівщини.

Свою роботу І.Рєпін розпо-
чав 1878 року. Тоді один із то-
варишів художника, М. Прахов, 
ознайомив Рєпіна із текстом 
славнозвісного листа. І худож-
ника захопив дух козацького 
вільнолюбства, що пронизував 
у кожній написаній фразі. Так на-
родилася ідея відомої картини. 
Рєпін давно планував написа-
ти історичну епопею, а тут вдало 
підвернувся запальний сюжет.

Робота почалася з того, що 
художник замальовував портре-
ти головних дійових осіб — ко-
заків. А за приклад брав зобра-
ження реальних людей, яких зу-
стрічав у своїх частих подорожах 
Україною. Центральне ж місце 
в картині займають образи за-
порожців, ескізи яких художник 
змалював зі своїх друзів. Серед 
таких особистостей був відомий 
український історик, невтом-
ний дослідник козацтва Дмитро 
Яворницький, якого художник 
зобразив в образі козацького 
писаря. 

1880 року художник відві-
дав Качанівку, де із захоплен-
ням оглядав колекцію козаць-
кої старовини, яку зібрав влас-
ник маєтку Василь Тарновський. 

І чи то під впливом побаченого, 
чи з якихось інших причин Рєпін 
увічнив В.Тарновського на своїй 
картині. Тут український меце-
нат зображений козаком у висо-
кій чорній шапці з незворушним, 
спокійним обличчям. Навпро-
ти можна побачити козака в бі-
лій шапці з довгими вусами, що, 
схопившись за живіт, натхненно 
сміється. Це іще один уродже-
нець Чернігівщини — Олександр 
Рубець, який свого часу був про-
фесором Петербурзької консер-
ваторії, музикознавець, збирач 
українського фольклору. І до-
брий друг таких відомих людей 
як Римський-Корсаков, Стасов, 
Чайковський. 

Та найбільш цікавою постат-
тю картини є інший чернігівець. 
Зображена ця людина в обра-
зі Івана Сірка, позаду писаря. 
Він досить відомий в історії ко-
зацтва. Рішучий, хоробрий, його 
обожнювало військо. Про це 
свідчить той факт, що Сірка ко-
заки на посаду кошового отама-
на обирали не менше дванадця-

ти разів. Сірко брав участь у на-
ціонально-визвольній війні під 
проводом Б.Хмельницького та 
в безлічі козацьких походів, де 
здобув військову славу й пова-
гу товаришів. Та найбільше став 
відомим через кримські походи, 
де наводив жах на татар. Щоб 
зобразити таку людину, художни-
ку потрібен був не менш яскра-
вий приклад. І таку особистість 
Рєпін побачив у Михайлі Драго-
мирові. 

Народився Михайло Івано-
вич Драгомиров 9 листопада 
1830 року поблизу Конотопа в 
сім’ї російського офіцера. Після 
здобуття початкової освіти у по-
вітовому училищі Конотопа роз-
почав військове навчання при 
дворянському полку в Петер-
бурзі. Потім була академія ге-
нерального штабу, яку Михай-
ло Іванович закінчив із золотою 
медаллю. І звання професора 
цього ж закладу, здобуте пізні-
ше, в 1863 році. Під час навчан-
ня в академії Драгомиров захо-
плюється вивченням військової 
історії й тактики. У подальшому 
військові праці майбутнього ге-
нерала стали своєрідними нау-
ковими бестселерами, за якими 

вчилися більшість російських, а 
потім і деякі радянські військо-
ві чини. 

Але це буде потім. Зараз 
же Михайло Іванович Драгоми-
ров невпинно просувався по 
кар’єрних сходинках військово-
го. Проходить службу в генераль-
ному штабі, 1857 року отримує 
звання штабс-капітана, 1858-го 
від’їжджає за кордон для вивчен-
ня військової справи, бере участь 
у ролі спостерігача в австро-
французькій війні 1859 року.

Під час військової служби, 
відряджень за кордон Драгоми-
ров не полишає занять із тео-
ретичної розробки військового 
мистецтва. Починаючи від 1860 
року, Михайло Іванович випус-
тив ряд статей, в яких упевне-
но доводив необхідність зміни 
методів підготовки військово-
службовців. Прихильно ставив-
ся до суворовської методики 
підготовки, коли солдат вивчає 
лише те, що практично застосо-
вується в бойових умовах. Такі 
військово-теоретичні погляди 

швидко знайшли своїх прихиль-
ників у російській армії. А відпо-
відно й зацікавили багатьох осо-
бистістю Драгомирова. Та по-
справжньому засвітитися серед 
військової еліти М. Драгомиров 
зміг після російсько-турецької 
війни 1877 – 1878 років.

Тоді Драгомирову було дові-
рено командувати 14-ою піхот-
ною дивізією, що під його коман-
дуванням під ворожим обстрі-
лом першою переправилася че-
рез Дунай. За такі дії Драгомиров 
був нагороджений орденом свя-
того Георгія 3-го ступеня. Але в 
подальшому в цій війні прояви-

ти свої здібності не судилося. 12 
серпня 1877 року під час оборо-
ни Шипки нашого земляка було 
тяжко поранено в ногу. І він зму-
шений був залишити діючу армію. 

За своє життя Драгомиров 
отримав безліч нагород, це були 
відзнаки не лише російської ар-
мії, а й іноземних держав: Італії, 
Сербії, Пруссії, Франції, Швейца-
рії. Особливо тепло Драгомиро-
ва зустрічали в Болгарії, де на 
його честь навіть названо два 
села.

У 1897 – 1903 роках Михай-
ло Драгомиров обіймав посади 
київського, волинського та по-
дільського генерал-губернато-
ра. І саме розглядаючи цей пе-
ріод життя Михайла Івановича, 
можна зрозуміти, за що його так 
поважали не лише солдати, а й 
звичайне населення. Перебува-
ючи на посаді генерал-губерна-
тора, Драгомиров займався роз-
витком освіти й культури, нама-
гався покращити життя селян. 
З цією метою відіслав уряду ряд 
законопроектів, які б мали зрів-

няти у правах мешканців України 
та Росії. Такими своїми заходами 
він нажив собі чимало ворогів, 
але непохитний авторитет, який 
на той час мав Драгомиров у са-
мого імператора, оберігав його 
від неприємностей.

Характер наш земляк мав 
прямолінійний, рішучий і навіть 
грубий. Але, можливо, саме такі 
риси й допомогли М. Драгоми-
рову досягти успіхів у військово-
політичній діяльності. А найголо-
вніше, що він ніколи не цурався 
свого українського походження, 
навпаки — по можливості це чіт-
ко підкреслював, що було досить 
небезпечно. 

Михайло Іванович знаходив 
вихід практично з будь-якої не-
приємної ситуації. Приміром, од-
ного разу Драгомиров забув про 
день народження імператора. А 
згадавши про це лише через три 
дні, щоб виправити неприємне 
становище, відправив телегра-
му до Петербурга такого змісту: 
«Ваша величносте, третій день 
п’ю за Ваше здоров’я». І тут-таки 
отримав відповідь: «Пора вже й 
закінчувати. Імператор».

Таких прикладів у біографії 
славетного чернігівця досить ба-
гато. Його прямолінійність, інко-
ли грубість багато кого дратува-
ли, але водночас виділяли серед 
багатьох інших чинів Російської 
імперії. Навіть прямі імператор-
ські накази, якщо вони не вла-
штовували Драгомирова, не за-
вжди виконувались. Для прикла-
ду можна згадати випадок, коли 
на початку XX століття в Росії по-
чалися заворушення. Імператор 
наказав придушити бунт київ-
ських студентів. У Михайла Івано-
вича явно не було бажання роз-
стрілювати мирний натовп. Тому 
він і тут проявив свою незалеж-
ність, відправивши таку телегра-
му: «Приготувалися. Гармати на-
ведені. Ворога не знайшов».

Взагалі ж у нашого земляка 
був досить складний характер. 
І багато хто з оточуючих не міг 
знайти з ним спільної мови. Осо-
бливо Драгомиров не любив ви-
сокоповажних чинів, що час від 
часу приїжджали до Київської 
губернії з інспекціями. Коли вко-
тре приїхав один із таких генера-
лів, генерал-губернатор Драго-
миров наказав своїм ад’ютантам 
ні в якому разі не впускати на 
прийом цього «фазана». Однак у 
приїжджого генерала закінчило-
ся терпіння, і він почав добивати-
ся прийому. А коли зрозумів, що 
до генерал-губернатора його не 
впустять, вирішив написати за-
писку. Ад’ютант, пам’ятаючи на-
каз Драгомирова не впускати 
цієї людини, почав говорити, що 
то перо зламане, то олівець за-
гублений. Не витримавши такої 
поведінки, генерал почав лая-
ти впертого ад’ютанта. У цей час 
двері кабінету трішки відчинили-
ся, звідти простяглася рука Дра-
гомирова з пером, змоченим у 
чорнило, і спокійний голос про-
мовив: «Ад’ютанте! Увіткніть його 
«фазану» прямо під хвіст».

Населення та солдати люби-
ли Михайла Івановича Драгоми-
рова, та й з кар’єрою все скла-
далося добре. А от сімейне життя 

було не зовсім вдалим. Тут гене-
рал-губернатор був досить дес-
потичною особою. Колись один 
французький психіатр побачив 
портрет Софії Михайлівни, дочки 
Драгомирова, і сказав, що навіть 
погляд дозволяє простежити ду-
ховну хворобу юної леді, спричи-
нену батьківською тиранією. Але 
справжнє горе прийшло в сім’ю 
Драгомирових, коли покінчили 
життя самогубством два сини 
Михайла Івановича. Існує версія, 
що й тут не останню роль зіграв 
батьківський характер. Дружи-
на Драгомирова Софія Аврамів-
на до кінця життя свого чоловіка 
залишалася вірною йому і його 
дивацтвам. І навіть час від часу 
записувала окремі думки чоло-
віка до свого щоденника.

У 1903 році М. Драгомиров 
вийшов у відставку і поселився 
на своєму родинному хуторі під 
Конотопом. Стан здоров’я не до-
зволяв займатися військовими 
справами, але Михайло Івано-
вич регулярно стежив за поді-
ями російсько-японської війни. 
Хоча від самого її початку заяв-
ляв про свій протест з приводу 
цієї кампанії. І він не помилився. 
Війна для Росії склалася вкрай 
невдало. 1905 року в Петербурзі 
навіть виникла ідея призначити 
Драгомирова головнокоманду-
вачем армії у цій війні. Але стан 
здоров’я відставного генерала 
не дозволив цього зробити. 

15 жовтня 1905 року генерал 
від інфантерії, літератор і теоре-
тик російської військової науки 
Михайло Іванович Драгомиров 
помер. Сам похорон не був надто 
пишним. Але під час похоронної 
процесії зібралася величезна 
кількість людей. Вдова генерала 
отримала близько 600 телеграм 
співчуття не лише від російських 
чиновників, а й від багатьох за-
кордонних посадовців, військо-
вих і навіть румунського короля. 
На час смерті біля Драгомирова 
знаходилася лише його дружина, 
решта членів сім’ї перебувала в 
Києві. Виїхати до міста тоді було 
неможливо, оскільки страйкува-
ли залізничники. Але з поваги до 
покійного генерала зробили ви-
няток і надали Софії Аврамівні 
можливість виїхати до Києва. 

Хоча, як це часто буває з ві-
домими людьми, повага до смер-
ті була більшою, ніж після неї. 
1917 року могилу Драгомиро-
ва зруйнували. У пошуках зо-
лотих прикрас, відзнак та інших 
цінностей вандали не зупинили-
ся перед пам’яттю видатної лю-
дини, що на тлі тодішньої бюро-
кратії не підпадала під стандарт-
ні шаблони чиновницької ланки. 
Не зберігся і родинний маєток 
Драгомирових — як і більшість 
подібних, зник у вогні революції. 

…Споглядаючи картину «За-
порожці пишуть листа турецько-
му султану», починаєш розуміти, 
що тонке відчуття паралелей між 
героями картини і сучасника-
ми художника дало можливість 
І.Рєпіну досягти результату. При-
ємно також, що прототипами го-
ловних персонажів картини були 
наші земляки. 

Сергій ВІРКО,
вчитель історії,

с. Іваниця Ічнянського району

Паралелі віків
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«Народ (селянство) «або зо-
всім неграмотний, або пока-
лічений російською школою, 
не може, а то й не хоче читати 
укр[аїнської] газети, яка пишеть-
ся мовою, виробленою невели-
ким гуртом інтелігенції, хоч і на 
народній основі, але з масою 
слів, виразів не народніх і чу-
жих народові, бо він їх не чує ні в 
школі, ні в суді, ні в житті».

Що читаємо? Книгу відомо-
го мовознавця Юрія Шевельо-
ва «Українська мова в першій 
половині двадцятого століт-
тя (1900 – 1941): стан і статус» 
(США, видавництво «Сучасність», 
1987). Публікація була підготов-
лена 1981 року і спершу англій-
ською мовою. «Праця не претен-
дує на вичерпність. Вона мусіла 
зостатися дуже неповною пере-
дусім з огляду на обмеженість 
джерел». 

Чому саме сьогодні це видан-
ня згадуємо? Дякуйте безголо-
вій в усіх сенсах Верховній Раді, 
яка кидає полінця у вогонь гро-
мадянського протистояння. Що 
цікавого? Книга є неоціненною 
для тих, хто хоче розібратися у 
змінах мовного законодавства 
у зазначеному проміжку часу, 
вона містить огляд змін у цій по-
літиці та типових рис шкільної 
системи й культурного життя на 
українських землях.

Станом на 1900 рік укра-
їнська мова на території імпе-
раторської Росії перебувала в 
упослідженому стані. «Фактич-
но діяв указ Олександера ІІ, під-
писаний в Емсі (Німеччина) 18 
травня 1876 р., до якого 8 жов-
тня 1881 р. Олександер III вніс 
незначні зміни». Варто нагада-
ти, що той «Емський указ» «за-
бороняв друкувати українською 
мовою будь-які тексти — оригі-
нальні чи перекладні, окрім тво-
рів красного письменства та іс-
торичних документів; забороняв 
театральні вистави та прилюд-
ні читання українською мовою; 
довіз українських книжок, ви-
даних за кордоном; викладан-
ня будь-яких дисциплін у шко-
лі по-українському; забороня-
лося також тримати в шкільних 
бібліотеках українські книжки. 
Шкільних учителів мали переві-
ряти і кожного, запідозреного в 
українофільстві, переводити на 
працю за межами України; но-
вих учителів радилося набирати 
«переважно з росіян». Головний 
осередок українофілів — київ-
ська «Громада» — перед указом 
1876 року нараховувала близь-
ко ста членів, а після указу їх за-
лишилось тільки 14! «Оце і дяку-
вати цим людям, що українська 
взагалі пережила цей «інфаркт». 
Послаблення 1881 року місти-
ли дозвіл друкувати словники, 
«вживаючи російську абетку», і 

знято заборону з театральних 
вистав «при умові, що кожного 
разу відповідний генерал-губер-
натор чи губернатор дасть спеці-
яльний дозвіл та що не існувати-
ме виключно українських труп». 
Російський уряд не опублікував 
ані указ 1876 року, ані додаток 
до нього 1881 р. «Вони були та-
ємними і мали б лишитися не-
знаними для людности. Однак… 
вже 1876 року львівський жур-
нал «Правда» у статті «Указ проти 
руського язика» аналізує зміст 
Емського указу». Українофіли 
не склали рук. На гроші Євгена 
Чикаленка вийшов Шевченків 
«Кобзар» накладом у 25 тисяч 
примірників. Згодом — альма-
нахи «Рада», «Хутір», «Степ» тощо. 
«Як видавцям альманахів щас-
тило обходити рогатки цензури 
по різних міністерствах, депар-
таментах і цензурних комітетах, 
само по собі могло б стати вдяч-
ною темою для вивчення. Не 
було це ні легко, ні просто. Деко-
ли вимагало кілька років бороть-
би й хитрування». Підприємець 
і меценат Чикаленко писав, що 
1903 року в Києві було лише ві-
сім родин інтелігентів, де, незва-
жаючи на такий стан, розмовля-
ли українською мовою: Луценки, 
Грінченки, Антоновичі, Лисен-
ки, Старицькі, Косачі, Шульги-
ни та його власна. «Навіть при-
ватна балачка українською мо-
вою часто сприймалася як доказ 
нижчого суспільного станови-
ща; якщо по-українському гово-
рили не принагідно, а послідов-
но, це розцінювалося як свідо-
ма опозиція до російської мови, 
символу імперії, що вже ставало 
просто небезпечним». Ще один 
чинник, який стримував розпо-
всюдження української мови се-
ред освічених прошарків, — «по-
вна відсутність україномовної чи 
бодай прихильно наставленої 
до української мови буржуазії». 
У спогадах Чикаленка названо 
чотири таких родини: Симирен-
ко, Леонтович, Аркас, Чикален-
ко; у спогадах Лотоцького мож-
на відшукати ще кілька, «але всі 
вони — крапля в морі». Водно-
час на Галичині та Буковині, які 
входили до складу Австрії, діяла 
відносно ліберальна конститу-
ція 21 грудня 1867 р. («ще більше 
пом’якшена пізнішими додатка-
ми, особливо в 1907 p.»). У роз-
ділі про права громадян йшлося: 
«Держава визнає за всіма мова-
ми, вживаними в монархії, рів-
ні права на вживання в школах, 
на виконання державних функ-
цій і на різні акти громадського 
життя. У землях, що мають на-
селення відмінних народностей, 
заклади публічної освіти мають 
бути творені так, щоб, без ужи-
вання будь-яких примусових за-
ходів, спрямованих на вивчен-

ня другої мови, кожний міг діста-
ти все потрібне для своєї освіти 
своєю власною мовою». Звіс-
но, ситуація не була ідеальною. 
Українцям доводилося виборю-
вати декларовані права у го-
стрій політичній боротьбі з поль-
ським національним рухом і пе-
реважно польською бюрокра-
тією, котра, ясна річ, не палала 
від радості, коли на її терені по-
ставав український рух з окре-
мими інтересами. І тем не менше 
97% українських дітей відвідува-
ли українські початкові школи. 
«Правда, деякі школи були не-
повними: лише дві кляси з мож-
ливих шести». Далі було складні-
ше. Співвідношення українських 
і польських гімназій та реальних 
шкіл було 6 до 50. «Львівський 
університет на 1900 р. був поль-
ським, хоч мав кілька україн-
ських катедр (з 1894 р. — історії 
України; з 1900 р. — української 
літератури)». На початок Першої 
світової війни українці мали 8 
кафедр, а поляки — 72. 

Інтелектуалів того часу не-
абияк цікавило мовне питання. 
Леся Українка, приміром, писа-
ла 1893 року: «Не знаю, чим се 
об’яснити, тільки галичани кра-
ще говорять, ніж пишуть, а укра-
їнці краще пишуть, ніж говорять. 
Щождо того, що українські сім’ї 
говорять по-російськи, то, зда-
ється, не так давно було, що га-
лицькі русинські сім’ї говори-
ли по-польськи, — якби у нашої 
мови були такі права в Росії, які 
є в Галичині, то я твердо вірю, що 
й ми не зосталися б позаду, а те-
пер нехай хто хоче кидає камінь 
на українців, пригнічених шко-
лою, урядом, громадськими ін-
ституціями, тільки я цього каме-
ня не зважуся здійняти». Шеве-
льов вказує, що перед крахом 
царату галицький варіянт україн-
ської літературної мови став до-
волі престижним на Наддніпрян-
щині, про що свідчить багато су-
часників. «При зустрічах мова 
галичан мимоволі імпонувала 
українцям зі сходу своєю виро-
бленістю, культурністю, широтою 
тематичного діапазону». Мод-
ним у київських україномовних 
колах стало галицьке слово «по-
заяк». Водночас «запеклий во-
рог усього галицького» відомий 
письменник Іван Нечуй-Левиць-
кий в’їдливо зауважує: «Наші мо-
лодші люди начитались галиць-
ких газет так, що по мові зовсім 
погаличанилися, неначе так за-
взято падкували коло цієї спра-
ви, що аж повиучували ті газети 
й журнали й їх мову напам’ять». 
Українська мова сприймається 
владою як мова нелояльної мен-
шості. На кожен публічний ви-
ступ українською треба випро-
шувати дозволу. Виходило, що це 
легше було зробити поза меж-

ами України. Скажімо, Данило 
Мордовець навесні 1902 р. про-
мовляв українською мовою на 
шевченківському святі в Санкт-
Петербурзі в будинку шляхет-
ського зібрання, — «річ неймо-
вірна для Києва чи Одеси». 1903 
р. на відкритті пам’ятника Іва-
нові Котляревському в Полта-
ві гостям із Галичини дозволи-
ли звертатися до громади по-
українському, але, коли те саме 
спробували були наслідувати 
місцеві українці, міський голова 
їх різко перервав. Мовляв, цир-
куляр Міністерства внутрішніх 
справ не дозволяє цього. 

«Революція 1905 р. змела 
укази 1876 і 1881 pp. Однак, 
вельми показово, що вони ніко-
ли не були скасовані офіційно і, з 
чисто правничого погляду, могли 
бути застосовані й пізніше». Піс-
ля і внаслідок Першої російської 
революції починають виходи-
ти перші україномовні часописи 
на Великій Україні — першим з 
яких був лубенський «Хлібороб», 
що його видавали в Лубнах (тоді 
писали — в Лубнях) брати Ше-
мети. Всі ці видання жили в ди-
ких злиднях — читачів було 
мало, реклами — теж, отже, ре-
дакції ледве-ледве животіли. 
Знову пошлюсь на Чикаленка: 
народ (селянство) «або зовсім 
неграмотний, або покалічений 
російською школою, не може, а 
то й не хоче читати укр[аїнської] 
газети, яка пишеться мовою, ви-
робленою невеликим гуртом 
інтелігенції, хоч і на народній 
основі, але з масою слів, вира-
зів не народніх і чужих народо-
ві, бо він їх не чує ні в школі, ні 
в суді, ні в житті»; у містах «зви-
чайний городський обиватель, 
який так-сяк уміє говорити се-
лянською українською мовою, 
не випише нашої газети, бо він 
краще розуміє російську». Як це 
схоже на те, що бачимо сьогодні. 

1908 р. дев’ять українських 
часописів мали загальний на-
клад не більше 20 тисяч примір-
ників. Водночас наклад лише од-
нієї «Киевской мысли» — «газе-
ти місцевої, а не всеукраїнської 
— коливався між 25 і 80 тисяч». 
А таких газет були десятки! Того-
часному журналістові Симоно-
ві Петлюрі довелося писати про 
видавничу виставку. Так ось, за 
1911 рік у межах Російської ім-
перії українською мовою вийшло 
242 назви видань, тоді як росій-
ською — 25526, польською — 
1664, єврейською і староєврей-
ською разом — 965, німецькою 
— 920. Навіть латиською, естон-
ською, татарською та вірмен-
ською мовами виходило більше 
книжок і журналів, ніж мовою 
30-мільйонного народу. До 1914 
р. не відкрито жодної української 
школи. Приватні гімназії намага-

лися внести українську мову як 
дисципліну до програми, але їм 
відмовляли, посилаючись на те, 
що вони не мають дипломова-
них учителів з української. «Вла-
да прекрасно знала, що таких 
дипломів не розшукати в Росій-
ській імперії», — з гіркотою пи-
сав Сергій Єфремов. На Поділлі 
вдалося українізувати деякі цер-
ковно-приходські школи, і Святі-
ший Синод дав на це дозвіл, бо 
таким чином йшлося про проти-
дію чи бодай нейтралізацію ка-
толицьких і польських впливів. 
У червні 1904 р. міністр вну-
трішніх справ Плеве відмовився 
дати дозвіл на видання україно-
мовного Євангелія, покликаю-
чись на «крайнюю бедность ма-
лорусского языка, совершенно 
непригодного для выражения 
отвлеченных понятий вообще 
и в частности высоких истин 
Откровения», та через півро-
ку його наступник князь Свято-
полк-Мірський написав: «К до-
пущению издания перевода Чет-
вероевангелия на малороссий-
ском наречии с моей стороны не 
встречается препятствий». 

Що казати про владу, коли 
один із лідерів російських ка-
детів Петро Струве, ніби й про-
гресивний діяч, не вважав за 
доцільне визнавати існування 
окремішньої української культу-
ри. Тож категорично заперечу-
вав потребу «малоросів» мати 
свою школу: «Я глибоко переко-
наний, що, наприклад, створен-
ня середньої та вищої школи з 
малоросійською мовою викла-
дання було б штучною і нічим не 
виправданою розтратою психіч-
них сил населення». Через сто 
років подібні ж нотки доводиться 
чути від нардепів на кшталт сум-
нозвісного Колесніченка. Чого ж 
тоді дивуватися «якості» написа-
них ним законів… 

Фраза. «У дво- чи багато-
мовних суспільствах карти-
на інша. Тут мовець у кожному 
окремому випадку має вибрати, 
котрої з відомих йому мов ужити. 
Вибір зумовлюють юридичні, по-
літичні, історичні, етнічні та інші 
чинники. А особливо, коли — як 
у випадку української мови — 
більшість (українці) перебуває 
під владою меншости чи мен-
шостей (наприклад, між двома 
світовими війнами: росіян, поля-
ків, румунів і чехів та словаків), 
мовне питання неминуче пере-
стає бути тільки лінгвістичним 
питанням, чи, краще сказати, 
безпосередньо лінгвістичним, а 
стає також — і то часто насампе-
ред — питанням політичним, со-
ціяльним і культурним».

Вахтанг КІПІАНІ,
«Українська правда», 

«Історична правда» 

Українська мова 
в першій половині 
ХХ століття
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— Після другого курсу фа-
культету журналістики Наці-
онального університету імені 
Шевченка я записався для про-
ходження практики в гуляйпіль-
ську районну газету. Там уперше 
торкнувся образа Нестора Мах-
на. Пізніше працював у газеті 
«Запорізька правда», їздив у від-
рядження до Гуляйполя. Але тоді 
скарби анархістів сприймалися 
більше як міф. Коли я вже у Запо-
різькому управлінні СБУ зіткнув-
ся з архівними матеріалами на 
цю тему, документи підтвердили, 
що скарби Махна таки існували.

— У яких архівах — київ-
ських чи запорізьких — Вам 
вдалося знайти більше доку-
ментів стосовно Махна?

— Більше матеріалів відна-
йшлося в Запорізькому управ-
лінні СБУ. Під час розпаду Радян-
ського Союзу відбувався актив-
ний перегляд справ. Тоді було 
ухвалено закон про розсекре-
чування архівів, про реабіліта-
цію жертв політичних репресій. 
Усі матеріали, що були в архівах 
спецслужб, піднімалися та пе-
реглядалися. Стояло завдання 
звертати увагу на все, що має іс-
торичну, культурну, наукову цін-
ність. Тоді до рук мені й потра-
пила справа ад’ютанта Махна 
Івана Лепетченка. Вона і стала 
основою моєї книги.

Лепетченко був дуже близь-
ким до Махна, вони разом від-
ступали за кордон: спочатку в 
Румунію, потім у Польщу. Пізні-
ше Нестор Іванович відправив 
свого ад’ютанта на територію Гу-
ляйпільського району відшукати 
скарби, до переховування яких 
Лепетченко мав стосунок, та до-
правити їх за кордон. Адже в емі-
грації махновці жили бідно, були 
безправні та зазвичай безробіт-
ні. Сам Нестор працював підсо-
бником на Паризькій кінофабри-
ці. З дружиною вони шили якісь 
капці на взуттєвому підприєм-
стві. Найчастіше їм допомогали 
грошима європейські, амери-
канські анархісти. Але це були не 
такі вже й великі суми.

Нестор Іванович узявся за 
написання історії махновсько-
го руху. А для видання книги теж 
потрібні були гроші.

До речі, анархісти заплати-
ли за адвокатів, щоб звільнити 

Махна із в’язниці, адже за кор-
доном він встиг посидіти. Його 
звинувачували в антипольській 
діяльності та спробі здійняти по-
встання у Східній Галичині проти 
поляків.

Іноземні держави з побою-
ванням ставились до Махна. Ра-
дянська влада висувала ноту, 
щоб махновців видали як зло-
чинців, але на це не пішли, бо 
більшовицьку владу ще не ви-
знавали.

— Чи є документи стосовно 
Нестора Махна, які й досі під 
грифом «секретно»?

— Я не виключаю цього. Осо-
бливо це може стосуватися до-
кументів, де йдеться про опе-
ративні розробки, є інформація 
про агентуру.

Розвідницькі резидентури, 
що були в той час у Румунії, Поль-
щі, Франції, працювали стосовно 
Махна і махновців, оскільки зна-
ли, ким був Махно раніше і як він 
міг за кілька місяців зібрати ба-
гатотисячну армію.

— Тобто Нестора Івановича 
боялися до кінця його життя?

— Ні, не до кінця, а лише пер-
ший час після його еміграції. Тоді 
спецслужбами розроблялися 
різноманітні операції, щоб ви-
манити Махна з-за кордону. Для 
цього використовували колиш-
ніх бійців його армії.

— Що його рятувало від цих 
пасток?

— Ну, інтуїція в нього була 
колосальна. Я ознайомився з 
багатьма матеріалами, як Мах-
ну щастило тікати з оточення, 
від переслідування ще під час 
війни з Червоною армією — 
це було неймовірно. Напевне, 
йому допомагала харизма, як 
ми зараз говоримо. Йому вда-
валося відступати, вести за со-
бою, підтримувати інтерес се-
ред своїх бійців.

У нього були дуже тяжкі пора-
нення, а він усе одно виживав і 
вів за собою людей. І люди віри-
ли йому! В одному з листів Мах-
но писав, що в Європі, смердю-

чому буржуазному болоті, йому 
немає життя, але й повернутися 
він не може, тому що його зааре-
штують.

А з останніх матеріалів рези-
дентур зрозуміло, що у 1930-ті 
роки він вже не становив ніякої 
небезпеки. Тим більше, що хво-
рів на туберкульоз, постійно лі-
кувався.

— Махна було зламано в 
останні роки?

— Ні, не можна так сказати. 
Я не думаю, що він розчарував-
ся у своїх ідеях. Але він не міг за 
кордоном реалізувати свою ідею 
народовладдя. Це було можливо 

на території Гуляйпільської рес-
публіки, в його оточенні.

За кордоном він займався 
лише написанням історії, збирав 
матеріали для цього. І просив 
Лепетченка, який повернувся до 
Радянського Союзу, жив спочат-
ку в Гуляйполі, а потім у Маріупо-
лі, надсилати йому документи, 
фотокартки, розповіді про життя 
на батьківщині.

— Яким чином було можли-
ве це листування?

— Звісно, воно відбувало-
ся під контролем спецслужб. Я у 
своїй книзі наводжу багато лис-
тів. Звичайно, їх перехоплювали 
чекісти.

Махновці допомогли спец-
службам у 1930-ті, так би мови-
ти, виконати план з антирадян-
ського елементу. Про них зга-
дали під час хвилі масових ре-
пресій, багатьох розстріляли. 
Цінність документів, які я вмі-
щую у книзі, ще й у тому, що сьо-
годні діти, онуки можуть знайти 

прізвища своїх предків, просте-
жити їхній шлях за кордоном. 
Доля деяких, можливо, лише в 
архівах СБУ й відображена.

Лист Н. Махна з Парижа 
І. Лепетченку в Гуляй-Поле

Дорогой Ваня.
Получил письмо твоё от 15-

го ноября с.г. с фот. Щ-я (Щуся 
— прим. авт.) Очень благодарен. 
Хорошо было бы, если бы ты при-
слал фотогр. Степана Шепеля и 
Моисея Калиниченко в первую 
очередь, если можно и Горели-
ка, расстрелянного немцами и 
Укр. Центр. Радою. Затем мою, 
Пети (жидця), Лютого, А. Марчен-
ко, С. Каретника и т.д.

Феодосій Щусь — один із по-
льових командирів Махна. Флот-
ська безкозирка збереглася в 
нього від часів служби на броне-
носці «Йоанн Златоуст».

Затем хочу сказать тебе 
насчёт того, что ты совету-
ешь мне перебраться к вам на 
«батьківщину». Я был бы очень 
рад, если бы это можно было. 
Для меня это невозможно. Я не 
знаю, какие гарантии могут быть 
тому, что моя свобода и жизнь 
будут неприкосновенными. Со-
общи мне, встречаешься ли ты 
с А.Чубенко. Если да, скажи ему, 
что я хотел бы с ним списаться.

Кто стоит во главе испол-
кома у нас в Гуляй-Поле? Кто 
секретарём партактива? Кто 
председатель ГеПеУ (Г.П.У.)? Ка-
кое настроение крестьян и ра-
бочих? Какие учреждения в Гу-
ляй-Поле? Нет ли фотографии 
самого Гуляй-Поля?

Если есть, пришли мне их. 
Хочется знать, как наладилась 
жизнь в нём. Как чтится брат-
ская могила борцов-защитников 
Гуляй-Поля от деникинских банд 
— могила, которая на площа-
ди Жертв Революции, оборудо-
вать каковую я оставил большие 
миллионы Жовнеру как предсе-
дателю и секретарю профессио-
нального союза.

Каждому слову твоему я во-
обще рад и ещё больше буду рад, 
когда услышу обо всём этом.

Пока же привет всем твоим 
родным, моим знакомым и всем, 
всем, всем.

Твой друг Н-р.
27.11.1927 г.

P.S. Коли узнаю, хто стоїть 
у влади, я буду посилати «Дело 
Труда». Ще раз бувайте всі там 
здоровеньки.

[ГДА СБУ УСБУ в Запорізькій 
області, справа №с-2, арк. 62]

По-журналістськи мені було 
цікаво простежити епопею по-
шуків махновського золота. 
Коли я вже працював у Києві, в 
мене була можливість запиту-
вати документи з Одеси, Доне-
цька, Харкова, в центральних 
київських архівах, передивляти-
ся все, що стосувалось Махна. І 
це дало можливість найбільш 
повно та об’єктивно зо-
бразити пошуки.

Олександр СКРИПНИК: 
«Скарби Махна 
вже під водами Дніпра»

25 липня 1934 року в Парижі помер Нестор Махно. 
В еміграції теоретик і практик українського анархізму 
шукав коштів для розбудови нової анархістської мере-
жі. Для цього він відправив в Україну свого агента, який 
мав знайти закопані у 1920-их роках коштовності і пере-
правити їх за кордон.

Легендарні махновські скарби радянські спецслужби 
шукали аж до 1950-их років. Про ці пошуки й маловідо-
мі факти з життя селянського батька «Історичній прав-
ді» розповів прес-секретар Служби зовнішньої розвідки 
України Олександр СКРИПНИК — автор книги «За золо-
том Нестора Махна».

На прохання «Історичної правди»  дослідник надав до 
друку листи між емігрантом і його рідним Гуляйполем.

Олександр Скрипник — Олександр Скрипник — 
дослідник історії спецслужбдослідник історії спецслужб

Н. Махно (сидить праворуч) із дружиною Г. Кузьменко, 
П. Аршиновим (стоїть у центрі) та іншими анархістами у Франції.

 Фото з книги О. Скрипника «За золотом Нестора Махна».
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Олександр СКРИПНИК: 

«Скарби Махна 
вже під водами Дніпра»

Греція вимагатиме від 
Німеччини компенсації 
за Другу світову війну

Міністерство фінансів Греції має намір ви-
магати виплати репарацій від Німеччини че-
рез збитки, завдані країні під час німецької 
окупації країни у період Другої світової війни. 
Про це заявив заступник міністра фінансів 
Греції Крістос Стайкурас. Міністерство розпо-
чало збір відповідних архівних матеріалів, які 
будуть проаналізовані групою експертів.

«Німецькі репарації є особливо складним 
юридичним питанням, яке підлягає вивченню 
та врегулюванню на міжнародному рівні від-
повідно до норм міжнародного права. Справа 
ще не врегульована, і як країна ми залишаємо 
за собою право і можливість займатися нею до 
задовільного вирішення», — сказав Стайкурас.

Німеччина винна Афінам близько 7,5 млрд 
євро, а раніше Національна рада з витребу-
вання німецьких боргів стверджувала, що 
Греція має право на отримання 162 мільярдів 
євро, включно з індивідуальними виплатами 
жертвам нацистських злочинів.

Німеччина виплатила 74 млн доларів 
грецьким жертвам нацистських злочинів, що 
було передбачено договором від 1960 року, 
на додаток до коштів, що виплачуються жерт-
вам примусової праці за часів Третього Рейху.

Як відомо, в лютому цього року Міжнарод-
ний суд у Гаазі дозволив Німеччині не плати-
ти родичам людей, убитих під час Другої світо-
вої війни. У жовтні 2010-го Німеччина завер-
шила виплату репарацій, передбачених Вер-
сальським договором 1919 року після Першої 
світової війни. 1 листопада цього року розпо-
чнеться програма з виплати компенсацій єв-
реям, які мешкають у країнах колишнього 
СРСР, що не належать до Євросоюзу.

Археологи випадково 
розкопали гробницю 
королеви індіанців майя

У Гватемалі археологи під час розкопок 
стародавнього міста майя випадково вияви-
ли гробницю королеви Каломте Кабель. Це 
перша правителька, яка належала до вищої 
аристократії майя, ім’я якої вдалося точно 
встановити.

Один з авторів знахідки — археолог Да-
вид Фрайлдель —заявив, що вважає відкрит-
тя гробниці найважливішим у своїй 43-річній 
кар’єрі, пов’язаній з розкопками у Гватемалі, 
Мексиці та Белізі.

Гробниця знаходиться у священному для 
майя місці, найважливішому храмі древнього 
міста, де велися розкопки, уточнив археолог. 
У місці поховання знайдено безліч предме-
тів, що мають історичну цінність, різний посуд, 
прикраси, гіпсові зображення правителів, а 
також самої королеви в юному віці.

За даними вчених, померла Каломте Ка-
бель вже дорослою жінкою, а період її життя 
припадає на кінець 600-х – початок 700-х ро-
ків нашої ери.

Майя — цивілізація, що існувала на те-
риторії сучасної Мексики і Центральної Аме-
рики. Вона відома своєю писемністю, мисте-
цтвом, архітектурою, математичною і астро-
номічною системами. Більшість міст цивіліза-
ції досягли піку розвитку в 250 – 900 роках 
н.е. До моменту приходу іспанських конкіста-
дорів цивілізація була в глибокому занепаді.

У Шотландії помер останній 
носій давнього діалекту

У Шотландії помер останній носій дав-
нього шотландського діалекту. На цьому ді-
алекті на північному сході країни розмов-
ляли рибалки Кромарті. Діалект дуже від-
різнявся від так званого гірського діалекту 
і гельської мови, якою розмовляють у су-
сідніх районах.

Померлий Боббі Хогг розмовляв на дав-
ньому діалекті зі своїм братом, який помер 
торік.

Лінгвісти зазначають, що це перший 
випадок у новітній історії, коли давній шот-
ландський діалект зникає зі смертю його 
носія.

ЮНЕСКО переймається 
збереженням дерев’яних 
церков на Прикарпатті

Представники ЮНЕСКО вимагають 
зберігати прикарпатські пам’ятки са-
кральної архітектури, які можуть бути 
внесені до їхнього списку, в автентично-
му вигляді. Про це повідомив начальник 
управління культури, національностей та 
релігій Івано-Франківської ОДА Володи-
мир Федорак.

«Представники ЮНЕСКО та Мініс-
терства культури України оглянули два 
об’єкти сакральної архітектури, що ма-

ють шанс отримати статус всесвітньої 
пам’ятки архітектури, — церкву Святого 
Духа в Рогатині та Пресвятої Богороди-
ці у селі Нижній Вербіж. Вимоги ЮНЕСКО 
— зберегти їхню автентику», — зазначив 
Федорак.

За його словами, жодних пластико-
вих чи інших будматеріалів у реставра-
ції дерев’яних церков не може застосову-
ватися. Обов’язковими також є захищена 
охоронна зона та протипожежна безпека 
пам’яток архітектури.

Якщо Святодухівська церква в Рогати-
ні збережена за всіма вимогами, каже Во-
лодимир Федорак, то церковка у селі Ниж-
ній Вербіж змінила свій історичний вигляд. 
Громада УПЦ КП, якій належить церква 
Пресвятої Богородиці, реставрувала її, ви-
користовуючи металеві матеріали.

«1990 року церкву в Нижньому Вербі-
жі було оббито бляхою, бо почалося руй-
нування деревини. Відбулася зміна її ав-
тентичного вигляду. Надалі треба буде 
замінити метал та відновити дерев’яну 
церкву, в тому числі її дах», — зауважив 
Федорак.

Окрім двох дерев’яних церков, які 
можуть потрапити під егіду ЮНЕСКО, на 
Прикарпатті такий шанс є ще у шести 
дерев’яних пам’яток архітектури, що зна-
ходяться в Україні, та у восьми — на тери-
торії Польщі.

Реалізація цього міжнародного про-
екту триває третій рік поспіль. Остаточне 
своє рішення ЮНЕСКО може оприлюднити 
у липні 2013 року на черговій сесії у Кам-
боджі.

Ірина ДРУЖУК,
Укрінформ

Без художнього домислу 
теж було не обійтися. Я 

не хотів змальовува-
ти оперативних питань, розро-
бок, оперативних співробітни-
ків з оточення Махна. Не хотів 
виносити на суд громадськості, 
хто кому служив і за що. Це була 
б зовсім інша історія. Я свідомо 
від цього відмовився. Може, зі-
грало роль те, що я був пред-
ставником спецслужби — керу-
вав прес-службою.

— Про які саме скарби 
йдеться? Може, їх давно вже 
знайшли?

— Ні. Навіть те, що, судя-
чи з документів, знайшли — це 
невеликий відсоток. Частину 
скарбів закопували в землю. Їх 
найважче знайти, тому що без-
посередні учасники цього заги-
нули. А знали про кожен зако-
паний скарб дві – три людини. 
Поцікавитися в Махна скарб-
ницею означало накликати на 
себе його гнів. Бійці не знали ні-
чого, що не стосувалося їх осо-
бисто. Багато чого залишали у 
довірених людей у селах, через 
які відступали. Вони потім по-
трапляли до поля зору органів 
держбезпеки, їх заарештовува-
ли. До цієї теми повернулись на-
віть у 1950-ті, коли органи зна-
йшли деяких активних махнов-
ців і знов намагалися відшукати 

скарби. Тоді допитували Панте-
леймона Каретникова, а потім 
його возили у ті місця, щоб він 
згадував і показував, де ховали 
коштовності. І з’ясувалося, що 
частина закопаних скарбів уже 
під водами Каховського водо-
сховища.

— Яка доля ящика із золо-
том, що відкопав Лепетченко 
разом із чекістом-колишнім 
махновцем Марком Спекто-
ром, повернувшись на Україну 
за завданням Махна? Він зміг 
хоча б його передати Нестору 
Івановичу?

— Коли Лепетченко перехо-
див польсько-український кор-
дон, на нього вже чекали. Йому 
нічого не залишалось, як пого-
джуватися на запропоновані умо-
ви — показати те, що він знає, 
адже до нього прийшли колишні 
махновці, що служили в ГПУ.

Лепетченко почав згадува-
ти, в кого залишали золото. Гру-
па разом із ним ходила по се-
лах. Коли знайшли один ящик 
з коштовностями, чекісти вирі-
шили зіграти у свою гру і спро-
бувати завдяки золоту разом з 
Лепетченком і Спектором про-
крастися до Махна і вкорінити в 
його оточенні своїх людей, щоб 
з перших рук отримувати інфор-
мацію про його плани та намі-
ри. Але серед керівництва ор-
ганів держбезпеки було багато 
противників того, щоб хоч якісь 
коштовності потрапили до Мах-
на. Тому була продумана спецо-
перація. Лепетченко та Спектор 
із золотом перейшли кордон. В 
останній момент люди, які під 
виглядом контрабандистів пере-
правляли їх до Польщі, пограбу-
вали їх. Це були перевдягнуті че-

кісти, які потім, вочевидь, повер-
нули скарб радянській державі. 
Лепетченко не знайшов Махна 
у Польщі — той вже поїхав до 
Франції. Іван же залишився без 
документів, без грошей, не міг 
пересуватися за кордоном. Він 
повернувся на Україну, довгий 
час листувався із Махном, був 
під наглядом спецслужб. Махно 
у листах робив натяки, мовляв, 
Іван обіцяв йому дещо. Та що Ле-
петченко міг вдіяти? Він щиро 
хотів переправити коштовності, 
але йому не дали.

Лист І. Лепетченка 
з Гуляй-Поля Н.Махну в Париж

Добрий день був, Малий.
Твого листа одержав уже 

тижнів з три. Новин у мене не-
має. Живу так, як і раніше пи-
сав. Роблю все, щоб як-небудь 
піднятися і жити, як і всі люди 
живуть. Не відповідав тому, що 
увесь час шукав карточок, про 
які ти просиш у листах, але нічо-
го не знайшов. 

Я питав батька Горелика, та 
він сказав, що не має. Був у Мар-
ченкової жінки, і вона теж сказа-
ла, що не має. Але мені здається, 
що є, та вона не хоче дати. А у Ве-
ретельнички я не був і не питав, 
тому що вона партійна, і я боявся.

Малий, ти питаєш про Альо-
шу Чубенка. Я його не бачив ро-
ків півтора. Тоді він був у Харкові. 
Здається, і зараз там, але добре 
не знаю. Тоді, як я був у Харко-
ві у нього, то він жив дуже добре, 
одержував хороші гроші, а зараз 
де він і як він живе, не знаю. Роз-
питував декого, але ніхто не знає.

Голова виконкому Г-Поля — 
Ісаєнко, сам він г-пільський, ти 
його знаєш, секретарем партко-

му — Кулішенко, головою сіль-
ради — Гришка Чайка, ти його 
пам’ятаєш, наш хлопець, і вза-
галі хлопець хороший і серед лю-
дей має довіру. Відкіль Кулішен-
ко, не знаю, але хлопець теж ні-
бито нічого. Г.П.У. в Г-Полі немає 
років зо три, є в Запоріжжі, але 
хто там, не знаю.

Селяни ставляться (до влади 
— прим. авт.) нібито нічого, пога-
ного нічого не кажуть, але, ти їх 
знаєш, поки що люблять того, хто 
їм дає, а вони давати не люблять, 
а взагалі вони зараз ставляться 
непогано. 

А тепер ти питаєш, як брат-
ська могила. Так, як і раніше, те-
пер там ховають партійних і на 
святах там прибирають, пісок 
привозять, мітингують. Навіть Ли-
сенко Василь, ти його знаєш, сам 
наймав возити пісок, він зараз 
служить в сільгосп-ві, там слу-
жить і Іван Чучко, одержують хо-
рошу платню і живуть нічого собі.

Пока бувай здоровий.
Твій друг І. Леп.

[ГДА СБУ, УСБУ в Запорізькій 
області, справа № с-2, арк.76]

— Навіщо радянська влада 
шукала золото Махна? Лише за-
ради самого золота?

— По-перше, це були дуже 
великі коштовності. Золото, від-
бите у денікінців, призначене 
для розрахунків з Антантою за 
поставлену зброю. Махно роз-
громив в Одеській області ота-
мана Григор’єва і забрав у нього 
124 кілограми золота у злитках, 
238 пудів срібла та майже півто-
ра мільйона рублів золотими мо-
нетами царської чеканки.

Махновці відбирали гроші у 
поміщиків та купців, конфіскову-

вали у ломбардах. Ці гроші були 
потрібні молодій радянській дер-
жаві. Крім того, влада боялась, 
що коштовності потраплять до 
рук антирадянського елемента, 
який організує на них повстан-
ський рух Махна під час емігра-
ції в Польщі.

— Європейські спецслужби, 
напевне, теж вели свої розроб-
ки стосовно Махна. Ви мали до-
ступ до їхніх документів?

— Ні. Я не мав такої мети, і 
це не так просто. Думаю, такі до-
кументи існують у Польщі, Руму-
нії, Франції, але доступ до них 
можна отримати лише на між-
державному рівні. Або потрібно 
бути істориком-дослідником зі 
знанням мов, щоб попрацювати 
в їхніх архівах.

— Ви ставите крапку в робо-
ті над історією Махна?

— Так. Принаймні на най-
ближчі кілька років у мене в пла-
нах написати про українських 
розвідників. У зв’язку з тим, що я 
керую прес-службою Служби зо-
внішньої розвідки, я займаюсь 
цією тематикою.

P.S.: Видати книгу «За золо-
том Нестора Махна» допомогла 
громадська організація «Товари-
ство Нестора Махна «Гуляй-По-
ле». Товариство виникло на За-
поріжжі у 1998 році, а 2000-го 
стало всеукраїнським. Воно на-
раховує близько 200 осіб, з яких 
приблизно два десятки — на-
уковці, що вивчають історичну 
спадщину Нестора Івановича.

Наталя ЖЕЛНОВА,
журналіст (Запоріжжя),

«Українська правда», 
«Історична правда»

Панорама історії
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Панорама
Театр ім.Шевченка відкрив
 87-ий сезон прем’єрою 
«Назар Стодоля» 

Вистава «Назар Стодоля» є знаковою для україн-
ських театрів. Хоча п’єса була написана Т. Шевчен-
ком 1843 року і розповідає про події кінця 17 століт-
тя, її актуальність не зменшилася і в наші дні. Жадо-
бі багатства і влади автор протиставляє щире кохан-
ня та моральні чесноти. Саме цією виставою відкрив 
сезон Чернігівський обласний академічний музично-
драматичний театр ім. Т.Шевченка.

Режисер-постановник — заслужений діяч мис-
тецтв України Віра Тимченко. У головних ролях: з.а. 
України Микола Юськов, актори Володимир Солов-
йов, Вікторія Велика, Ірина Юсухно, Ірина Олійник, 
Вікторія Пеняєва, Едуард Брагіда, Ольга Козунова, 
Віра Соломко. 

Виставка «Під покровом 
Божої Матері»
У Чернігівському літературно-меморіальному му-

зеї-заповіднику М.Коцюбинського відкрито нову ви-
ставку — «Під покровом Божої Матері». Це виставка 
вишиваних ікон, старовинних і сучасних рушників. 
Представлено близько 100 робіт відомих майстрів 
вишивки нашого міста: Агнеси Ляшенко, Наталії Чер-
няк, Олени Шабовти, Ольги Волкової, Лілії та Миколи 
Корчевських, Ніни Овсянникової, Віри Басенко, Оле-
ни Лисенко. 

Головна тема вишитих ікон — улюблений для 
українців образ Матері Божої, тематичні сюжети з її 
життя. Ікона Покрови Божої Матері в наш час дуже 
широко розповсюджена в багатьох мистецьких тех-
ніках, живописі, вишивці. Представлено ікони Черні-
гівщини: Іллінська, Іржавецька, Домницька, Єлець-
ка, Руденська. 

Виставка триватиме до 23 листопада ц.р. 
Довідки за тел. (04622) 4-10-03 та 4-43-26.

«Кераміка Чернігівщини»
У приміщенні військово-історичного музею 

— відділі Чернігівського історичного музею імені 
В.В.Тарновського — відкрилася виставка «Керамі-
ка Чернігівщини». Представлені зразки ліпної кера-
міки доби неоліту, виготовлені на гончарному крузі 
вироби періоду Київської Русі та доби Гетьманщини. 
Широко показані зразки продукції основних гончар-
ських осередків Чернігівщини — Ічні, Коропа, Ніжи-
на, Семенівки, сіл Олешня Ріпкинського та Верба Ко-
ропського районів ХІХ – ХХІ століть, роботи худож-
ників-керамістів М. Денисенка та Г. Денисенка, за-
служеного майстра народної творчості І. Бібіка. Не 
обійшли увагою автори виставки і кахлярство. Зага-
лом представлено майже 350 традиційних для Черні-
гівщини гончарних виробів, робочі інструменти гон-
чаря, в тому числі гончарський круг. 

Учасники відкриття вкотре висловили жаль, що в 
Чернігові ліквідований музей народного декоратив-
но-ужиткового мистецтва, де не лише експонувало-
ся музейне зібрання, а й пропагувався творчий здо-
буток сучасних майстрів. 

На виставці пройшла і демонстрація докумен-
тальної стрічки 1923 року, яка розповідає про техно-
логії виготовлення кахлів. 

Афіша
Чернігівський академічий обласний 
музично-драматичний театр імені 
Т. Шевченка 
27 жовтня — «Безумний день, або Весілля 
Фігаро». 
30 жовтня — «Пісочниця» (прем’єра). 
31 жовтня — «Нельська вежа» (прем’єра). 

Чернігівський Молодіжний театр
27 жовтня  — Дж.-Б.Прістлі, «Небезпечний 
поворот» (любовний детектив).
28 жовтня —  Е.Кішон, «Агов, Джульєтто!» 
(пародійна вистава).
31 жовтня — М.Старицький, «За двома 
зайцями» (народна комедія).

Ганна ДУДКА
Народилася у Прилуцькому 

районі, працювала вчителькою 
в сільській школі у Київській об-
ласті, зараз живе і працює в Ки-
єві. Автор поетичних збірок «Ле-
лече гніздо», «Пензликом душі», 
«Царівна без корони», «Храм лю-
бові». Цього року прийнята до 
Національної спілки письменни-
ків України.

* * * 
В нас попереду — невідомість,
А сучасне — самі слова…
Все дорожчає, лиш на совість
Хтось тихенько ціну збива.

* * *
Трава — до колін,
Жито — до пояса,
Кукурудза — до пліч.
А соняшники — до сонця, — 
Літо…
Верба — до води,
Ріка — до джерел,
Коріння — до глибин,
А душа — до вічного, —
Мудрість…

* * *
Розкуйовджена прокинулась верба,
Сонно повела довкіль очима.
Що було учора, не згада,
Бо була учора, мов причинна.
Захмеліла від духмяних трав,
Випила роси чарівний трунок.
Пам’ятає, вітер обійняв,
І обпік жагучий поцілунок.
Пам’ятає, в танці понеслась,
Від землі, здавалось, відірвавшись.
Сяяла блискітками прикрас,
Місяцю і зорям усміхалась.
Пам’ятає той солодкий гріх,
А тоді від любощів — зомліла...
І вбрання лежало біля ніг,
І роса гладеньке вкрила тіло.
Перед світом вітер утікав,
Наче злодій... Навіть не простились...
Не судив ніхто... Не докоряв...
Ну, а може, все це їй наснилось.

* * * 
Виблискує любисток зелен-листом
Біля криниці в маминім саду.
Я знову крок за кроком все обійстя
Повільно, як в дитинстві, обійду.

Он яблуня, немов стара бабуся, —
Там гілка всохла, тріснула кора...
За нею кропивою пожалюся...
Й здається, знову зовсім я мала.

Там груша, мов огрядна молодиця...
Як ми раділи, як вродила вперш!
Було, після дощу і громовиці
Плодів солодких в пелену збереш

Й смакуєш їх, солодких і духмяних,
А яблуні вигупують в саду...
Біля криниці, що в саду у мами,
На цямрині свій смуток покладу...

* * * 
Моє життя — з піску хитка будівля,
Її я зводжу старанно щодня.
Ось вже і ґанок, стіни і покрівля — 
А ти безжально взяв і зруйнував.

А я, надіючись хіба на чудо,
Мурую, як умію, знов життя.
Як добре, що прощати вміють люди,
Як гірко лиш, що мало каяття.

* * * 
Струшу думки із себе, наче пил
Обтрушують, щоб увійти до хати.
Ну що ж поробиш, у житті не всім
Доводиться в блакить небес злітати.

Роботи є й на грішній цій землі,
Не треба тільки руки опускати,
Адже краплиночки такі малі
Колись дощем великим можуть стати.

Вечір
Ніс день утомлений важкого кавуна
І упустив його на небосхилі.
Нахмуривсь обрій: що за дивина?
Всю синь мою тепер зачервонило.

А бризки розлетілись зусібіч — 
На хмари, трави — на усе кругом.
І тільки ніч, ласкава, добра ніч
Ці бризки витре вогким рушником.

У столичній агенції Укрінформ від-
булася прес-конференція керівників 
державних архівних служб України і 
Росії Ольги Гінзбург та Андрія Артізова 
з приводу завершення підготовки до 
друку повного видання «Щоденника» 
Олександра Довженка. Вони повідо-
мили, що вперше «Щоденник» Довжен-
ка буде виданий без будь-яких купюр, 
архівісти зробили свою справу, і за-
раз книга у виробництві в харківсько-
му видавництві «Фоліо». До кінця цьо-
го року видання обсягом майже тисячу 
сторінок з ілюстраціями побачить світ.

Активну участь у роботі над підготовкою 
щоденників до видання взяв голова Наці-
ональної спілки кінематографістів України 
Сергій Тримбач. Ось що він сказав на прес-
конференції: 

— Цей «Щоденник» у майбутньому увійде 
до першого повного видання творів Олексан-
дра Довженка, а з урахуванням нинішніх тех-
нологій зібрання міститиме й фільми видат-
ного режисера. Досі тексти «Щоденника» ви-
ходили українською або російською мовами, 
без посилання на оригінал. А він мав різний 
вигляд. Тут ми побачимо, як це писав Довжен-
ко. Більша частина тексту — українською мо-
вою, ці записи друкуються із перекладом ро-
сійською. Менша частина в оригіналі була на-
писана російською мовою, це друкуємо без 
перекладу. Як відомо, вперше «Щоденник» До-
вженка був опублікований у 1960-ті роки в 
5-томному українському виданні, а згодом — 
у 4-томному російському. Зазначу, що публіка-
ція «Щоденника» у 1960-і роки, навіть у тому 
вигляді, мала величезний резонанс. Ті, кого 
потім назвали шістдесятниками, теж були при-
голомшені цим світом письменника і режисе-
ра, про який вони не знали. Абсолютно акту-
альні ці записи й сьогодні. Скільки текстів «Що-
денника» досі не публікували? Близько 20%.

На прес-конференції було озвучено ще 
одну гарну новину. Україна отримала від Фе-
дерального архівного агентства Росії копію 
фільму «Зачарована Десна», знятого 1964 
року за знаменитою повістю Довженка його 
дружиною Юлією Солнцевою. 

Природно, виникло запитання: чому в 
Україні досі нема повного зібрання фільмів 

Довженка? Ось що пояснив Сергій Тримбач:
— До другої половини 1990-х в Украї-

ні взагалі не існувало архіву українських ху-
дожніх фільмів. Усі наші картини після зйом-
ки здавалися на зберігання до Держфільмо-
фонду СРСР, який перейшов до Росії. Свого 
часу я був у цьому кіноархіві разом із кіне-
матографістами з інших колишніх республік 
СРСР. Ми поставили питання про повернен-
ня оригіналів фільмів, знятих у цих республі-
ках, на їхню батьківщину. Нам відповіли: «По-
вернемо, але після того, як Англія поверне 
вивезене свого часу з Індії, а Франція — ви-
везене з Єгипту. Притому ми нічого не грабу-
вали, а отримували на законних підставах».

Цікава логіка, коли Росія ставить себе на 
одну дошку з колоніальними державами ми-
нулого — Англією, Францією. І щодо «закон-
них підстав», то, звичайно, в московській ко-
муністичній імперії все звозили до Росії «на 
законних підставах». Утім, Сергій Тримбач за-
спокоїв: при нинішніх технологіях нема жод-
них проблем зробити високоякісні копії будь-
яких наших фільмів, що зберігаються в Росії. 

У прес-конференції взяла участь і дирек-
тор Державного архіву літератури і мистецтв 
Російської Федерації Тетяна Горяєва. Саме 
в цьому величезному архіві зберігається, 
зокрема, і архів Олександра Довженка, що 
його передали туди спадкоємці. Тут і його 
«Щоденник», над виданням якого працюва-
ли російські та українські архівісти. Ось як 
відповіла Т. Горяєва на запитання, що такого 
було у тих текстах «Щоденників» Довженка, 
які не друкувалися цілих півстоліття.

— Кожен спадкоємець, якщо й видає за 
життя якісь передані йому архіви, намага-
ється все ж вносити в них певні купюри, щоб 
якісь найбільш інтимні, чуттєві фрагменти не 
потрапляли до друку. Іде чимало дискусій: чи 
публікувати подібні матеріали? Але наш під-
хід такий: ми публікуємо все повністю. Щодо 
архіву Довженка. Ми зберігаємо в архіві і 
його листування, зокрема й особисте, з жін-
ками, близькими його серцю. Ця частина ар-
хіву була закрита. Але Довженко взагалі до-
віряв паперу найсокровенніші свої думки, 
без самоцензури, і ці записи іноді обпалю-
ють, буває, й жорсткістю до близьких людей. 
Але таке теж треба розуміти. Це художник, 
людина чутлива. Довженко багато пережив 
під час війни, стан його часом був дуже тяж-
кий. Але все це — документи епохи, і вони 
цінні для нас. І для молодого покоління, яке 
мало б зрозуміти, якою була та епоха.

А ось що сказав про це Сергій Тримбач: 
— Один приклад. Довженко дуже різко 

висловлювався про одного московського 
поета. Живі його нащадки, і була пропозиція 
якось це «пропустити». Але тоді довелось би 
«брати в лапки» та ще щось інше. І такий ас-
пект. У Довженка в його записах було бага-
то пророчого, він умів передбачати, напри-
клад, коли говорив про недолугу політику 
протиставлення в Україні Сходу і Заходу. 

Отже, чекаємо на швидкий вихід друком 
цього унікального видання. А фільм «Зачаро-
вана Десна» передано до Центрального дер-
жавного кінофотоархіву України. Керівни-
цтво Державної архівної служби і Спілки кі-
нематографістів звертається до українських 
телеканалів із пропозицією показати цей 
фільм українським глядачам. 

Петро АНТОНЕНКО

Рукопис неопублікованого роману «Земля і 
флейта» Чингіза Айтматова знайдено в паперах 
киргизького письменника, класика світової лі-
тератури. Про це розповіла донька письменни-
ка Ширін Айтматова.

«Сторінки рукопису вже пожовтіли, тому ми думає-
мо, що батько написав книгу досить давно. Зараз її пе-
редрукували, перевели в електронний вигляд. Сподіва-
ємося протягом року видати її російською мовою», — 
заявила Айтматова.

У романі розказана історія людини, яка в 40-і роки 
ХХ століття брала участь у будівництві Великого Чуй-
ського каналу в Киргизії.

Донька письменника додала: роман дуже емоцій-
ний, і, можливо, тому Айтматов не наважився опубліку-
вати його за життя. Крім того, вона заявила, що є намір 
у майбутньому перекласти книгу англійською мовою.

Чингіз Айтматов (1928 – 2008) відомий як автор творів «Перший учитель», «І довше сто-
ліття триває день», «Плаха» та багатьох інших. Айтматов був триразовим лауреатом Держав-
ної премії СРСР, а також лауреатом Європейської літературної премії та інших нагород у га-
лузі літератури.

Щоденники Довженка 
повертаються в Україну

Невідомий роман  Чингіза Айтматова 
знайдено в Киргизстані
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Несподівані 
думки
Афоризми

Станіслав Єжи Лєц
 «Думки вільні від 

ми та?» —  Так, якщо вони 
не переходять межі.
 Велике мистецтво 

— спізнитися якраз вчас-
но.
Заповітна мрія па-

пуги: повторювати самого 
себе.
 Бідна Земля, всі 

наші тіні падають на неї.
 Коли плітки старі-

ють, вони стають міфами.
 А, може, ми тільки 

чийсь спогад?
Штани протирають-

ся навіть на троні.

Було колись
 Одна герцогиня 

якось запитала Бернарда 
Шоу: «Як бути таким розум-
ним, як Ви?» На це пись-
менник відповів: «Просто 
треба приховувати свої 
дурні думки». 

 Марку Твену якось 
довелося зупинитися в го-
телі. У книзі для приїжджих 
він звернув увагу на такий 
напис: «Граф дон Карлос зі 
слугою». Письменник до-
писав у книзі: «Марк Твен 
з валізою». 

  Олександр Дюма 
часто переривав робо-
ту над своїм черговим ро-
маном, щоб написати ще 
один власний рецепт у ку-
лінарну книгу, яку він таки 
ж видав і яка мала чима-
лий успіх.

Куточок 
гумору

— У моєї п’єси, пане 
режисер, дуже гарне за-
кінчення. 

— Звичайно. Гляда-
чі будуть дуже раді, коли 
вона закінчиться. 

* * *
— Пане директоре, 

один із глядачів щойно 
упав з балкона в партер.

— Негайно візьміть з 
нього доплату за місце в 
партері.

* * *
Господар кімнати, за-

валеної вщерть папера-
ми, книгами, каже дружи-
ні: «Люба, піди на вулицю 
й зателефонуй нам з авто-
мата: я ніяк не знайду, де 
наш телефонний апарат». 

* * *
— Не пощастило нашо-

му сусідові-письменнику: 
впав і зламав ліву ногу. 

— Дійсно не пощасти-
ло: чим же він тепер писа-
тиме? 

* * *
Пані в магазині пере-

міряла штук тридцять ка-
пелюшків і нарешті зроби-
ла свій вибір: 

— Беру оцей. Скільки 
він коштує? 

— Ніскільки, мадам. 
Він був у Вас на голові, 
коли Ви зайшли в магазин. 

Запрошують «Інтермеццо» 
і «Круті сходи»

Мистецька галерея 
«Круті сходи»
Наші координати: 

14000, м. Чернігів, вул. Во-
ровського, 10; тел. (0462) 
674-661, (066) 760-86-83. 

В експозиції представ-
лені твори народного мистецтва знаних у країні авторів: 
народних художників України, лауреатів мистецьких пре-
мій, Національної премії України імені Т. Шевченка (ху-
дожня кераміка і різьблення, підлаковий розпис та роз-
пис на склі, вишивка, ткацтво, художнє скло, прикраси). 
Пропонуються унікальні колекції. Експозиція живопису. 

Послуги: виставкова діяльність – організація та проведен-
ня виставок; виготовлення сувенірної продуції представниць-
кого класу, чернігівської тематики, національного колориту. 

Прийом замовлень на екслюзивні подарунки, виго-
товлення 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 презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Публікації нашої газети 
«Світ» не старіютьть

Шукайте, читайте газетугазету
Хочемо нагадати читачам про основні публікації 

попередніх номерів нашої газети «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.
Про український самвидав.
Життя після Крут.
Трилогія про видатних українців: Прокопович, 

Бозбородько, Кочубей.
Угорщина,1956 рік: свобода,  розтоптана радянськими 

танками. 
Таємниці Сокиринського маєтку.  

Вас зацікавили ці публікації і ви хотіли б їх прочитати?  Усі по-
передні номери газети можете знайти в нашому кореспондент-
ському пункті — у Чернігівському культурно-мистецькому центрі 
«Інтермеццо».

Також у цьому центрі — великий вибір української книги, в 
тому числі українські переклади зарубіжних письменників,  у про-
дажу  багатий вибір аудіо- і відеопродукції — музика, фільми. А 
ще — сувеніри мистецької галереї «Круті сходи». 

Усе це ви можете придбати тут, разом з номерами нашої га-
зети. КМЦ «Інтермеццо» запрошує щодня  з 10-ої години. Адреса: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. 

У світі цікавого

У головної футбольної команди нашої 
області — чернігівської «Десни» — є сим-
патичний тезка і майже ровесник. Якщо 
команда майстрів народилася 1960 року 
(під назвою «Авангард»), а від наступного 
року отримала назву «Десна», то ще через 
рік, у 1962-му, у старовинному селі Ков-
чин Куликівського району була створена 
команда, яка одразу отримала назву на-
шої красуні-ріки, що тече поряд із селом. 
Звичайно, футболом тут займалися й рані-
ше, але саме відтоді стала існувати постій-
на команда з цією гарною назвою. Органі-
зували її справжні ентузіасти футболу — 
Анатолій Жигир та Іван Булавін, які у свої 
20 з лишком років стали душею команди, 
що складалася переважно з 15 –20-літніх 
хлопців. Стимулом до створення команди 
стало те, що попереднього 1961 року ки-
ївське «Динамо» вперше в історії виграло 
чемпіонат СРСР з футболу, і це було взага-
лі перше чемпіонство немосковських клу-
бів. Ось який резонанс це мало в полісь-
кому селі. 

Нещодавно в Ковчині пройшло святку-
вання 50-річчя команди «Десна», яка у сво-
їй історії багаторазово була чемпіоном і во-
лодарем Кубка району, успішно виступала 
в чемпіонаті області. 

Почалося дійство театралізованим свя-
том у сільському будинку культури. На екра-
ні були фото перших складів команди, пер-
ших її гравців. Багатьох вже нема серед 
нас, і учасники ювілею пом’янули світлу 
пам’ять таких перших гравців, як Микола 
Спутай, Анатолій Кот, Валерій Бездітний, 
Микола Лузан, Микола Олекса, деяких по-
кійних гравців наступних поколінь. 

Хвилюючими були виступи зі сцени 
перших футболістів, згаданих вже Анато-
лія Жигира — нашого беззмінного капіта-
на, Івана Булавіна, Миколи Туша (нині він 
успішний бізнесмен і, як завжди, приїхав з 
подарунками — вручив команді новеньку 
форму і м’ячі), автора цих рядків, редакто-

ра нашої газети, адже я 11 сезонів відіграв 
за «Десну». Виступив з вітанням і кращий 
футболіст в історії Ковчина, лідер «Десни» 
Анатолій Корж (пригадую, як він у Куликів-
ці, коли ми, «деснянці», грали за збірну ра-
йону, забив аж 4 м’ячі в товариському мат-
чі чернігівській «Десні»).

На святі були і спортивна вікторина, і 
чудові пісні у виконанні сільських аматорів. 
Вийшла на сцену в повному складі й ниніш-
ня «Десна», яку тепло вітали земляки-вбо-
лівальники. 

А продовжилося святкування на сіль-
ському стадіоні традиційним матчем ниніш-
ньої «Десни» з ветеранами команди всіх по-
колінь. І хоч матч був не просто товарись-
ким, а дружнім, гра йшла всерйоз і закінчи-
лася напруженою нічиєю — 1:1. Півтайму 
на початку зіграв і я, навіть попри свої 64 
роки. Втім, не набагато молодшим був Ми-
кола Кузьменко, який у свої 60 відбігав усі 
два тайми. Стільки ж відіграв і наш незрів-
нянний Анатолій Корж, хоч і йому вже нема-
ло — 57. Сказав, що не грав кілька років, 
а якби з місяць потренувався, продемон-
стрував би на повну силу, що таке ковчин-
ський футбол. А декого з ветеранів, яким 
трохи за 40, ще запрошують пограти і за те-
перішню команду. Ось воно, загартування 
нашої рідної Ковчинської середньої школи, 
нашого сільського спорту. 

Організувала свято сільська рада, її 
багаторічний голова, вчитель за фахом і 
палкий ентузіаст спорту Михайло Мороз. 
А спонсорували свято багатолітній пре-
зидент клубу Михайло Туш, котрий, будучи 
свого часу головою колгоспу, активно під-
тримував команду, сільський спорт, а та-
кож згаданий вже Микола Туш та ще один 
ветеран команди — підприємець Петро 
Олекса. Останній і сьогодні виступає за 
«Десну», є її граючим тренером.

 
Петро АНТОНЕНКО

Це фото зроблено після матчу. 

Про тварин 
Блакитний кит важить як тридцять слонів і має довжину, як три чималі автобуси.
Довжина мурахоїда — близько 6 футів (1,8 м), але його рот відкри-

вається всього на 1 дюйм (2,5 см).
Черепахи, водяні змії, крокодили, алігатори, жаби, дельфіни, 

кити та деякі інші тварини можуть потонути, якщо пробудуть під во-
дою задовго. На відміну від риб, цим тваринам усе ж потрібна пев-

на кількість повітря для дихання.

Кубок світу з футболу для бездомних 
У столиці Мексики пройшов Десятий чемпіонат світу з футбо-

лу для безхатченків. За кубок боролися понад 60 команд з різних 
країн світу.

Організатори заявили, що спорт допоможе людям, позбавленим 
домівки, а також алкоголікам і наркоманам повернутися до нормаль-

ного життя в суспільстві.
Матчі пройшли на центральній площі Мехіко. Правила гри були мак-

симально наближені до вуличного футболу. Матч тривав два тайми по 7 хвилин. На полі — 
по чотири гравці з кожної команди. 

У чоловічій частині змагань до фіналу дійшли команди Чилі та Мексики. Господарі про-
грали у  фіналі —  5:8, отже, чемпіон — Чилі.  Російські футболісти, які перемагали на світо-
вій першості у 2006 році, зайняли  11-те місце.

У жінок перемогу святкувала збірна Мексики. У фіналі господарки турніру обіграли ко-
манду Бразилії  — 6:2.

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
Тоді Ви можете допомогти у її виданні, внісши 

будь-яку благодійну  суму  на рахунок газети. Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання газети 
можна вносити на банківський рахунок:

Установа банку: ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
Рахунок №2607010411229,

Отримувач: Антоненко Петро Якович.

на кіл

д
но

т відкри-

ни, 

«Десна» з Ковчина 
святкувала 50-річчя


