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Перше: не треба бути злопам’ятними, 
але не треба й бути безпам’ятними. 

І ще одне. Нині часто чуєш від рев-
нителів комуно-радянської історії тезу: 
«Не треба переписувати історію». Ма-
ється на увазі — не треба «переробля-
ти». Але історію неможливо переробити, 
ми не можемо змінити навіть учораш-
ній день, навіть сьогоднішній ранок. Пи-
тання в тому, як відобразити історію — 
правдиво чи брехливо? І коли нам деся-
тиліттями нашу ж історію спотворювали, 
то хіба ж є «переписуванням», «переро-
бленням» історії, якщо ми її відтворимо 
правдиво? Якщо хочете — нехай це буде 
й переписування історії брехливої, брех-
ливо написаної, на правдиву.

У цьому сенсі дивує повна інфантильність 
наших політиків, громадських організацій, тих, 
хто називає себе елітою, патріотами, у відзна-
ченні дат нашої історії, бодай згадці про них, 
найперше — історії бурхливого і трагічного ХХ 
століття. 

Ось хоча б 5 таких пам’ятних дат цього 
року, який є не лише роком Євро чи Лондон-
ської олімпіади. Що ж виповнюється цього 
року? 

Це 95 років Жовтневої революції. 
Це 90 років утворення СРСР, Союзу Радян-

ських Соціалістичних Республік, якщо хто при-
забув. 

Це 80 років початку Голодомору 1932 – 
1933 років. 

Це 75 років Великого терору 1937 року. 
Це 30 років від дня смерті Брежнєва, тобто 

кінця епохи «розквіту застою» і початку таких 
перемін, про які ще в Давньому Китаї говори-
ли, що дуже важко жити в часи перемін. 

Я зовсім не пропоную вкинутися в «ювілі-
аду», характерну для отого часу «розквіту за-
стою», коли мало не щороку ми відзначали 
чергові «-річчя»: Жовтня, партії, комсомолу, 
армії. Але й оминути ці дати — злочин перед 
пам’яттю, перед теперішнім і майбутнім. 

Зараз дуже коротко нагадаю про ці дати і 
події. А загалом вношу громадськості, політи-
кам, громадським організаціям, ученим, сту-
дентам і викладачам, журналістам — усім, кому 

дорога наша історія, таку пропозицію: про-
вести цикл круглих столів, конференцій, 
присвячених цим датам. Обговорити є що. 

Отже, коротко. Що б ми там не говорили, 
але так звана (вона не одразу так називалася, 
і зараз її не всі так називають) Велика Жов-
тнева соціалістична революція, яка почалася 
з перевороту в Петрограді 7 листопада 1917 
року, може називатися найбільшою подією ХХ 
століття. Тільки нехай комуністи не радіють цій 
тезі. Йдеться про те, що ця подія таки ж най-
більше поставила «дибки», сторч головою ціле 
століття. І треба спокійно розібратися у причи-
нах цього: чому комуністичні ідеї, закинуті еко-
номістом з Німеччини Марксом, втілилися у 
практику найперше в Росії. Здається, Бісмарк 
казав про марксизм: можливо, це вчення й ці-
каве, але бажано зробити цей експеримент не 
на німецькому народові. Чому ж саме наша те-
риторія піддалася на цей експеримент, який 
потім поповз на все людство? А якщо вже го-
ворити про Україну, а ще й про Чернігівщину, 
то ми займаємо чи не перше місце з активної 
участі в цьому перевороті та експерименті. До-
сить подивитися на алею Героїв (інші назви — 

алея катів, алея жертв), яка по сьогодні бов-
ваніє в самісінькому центрі українського об-
ласного центру, — це постаті далеко не містеч-
кові. Подвойський був на момент перевороту 
головою Петроградського військово-револю-
ційного комітету, тобто органу, який, власне, і 
здійснював переворот. Антонов-Овсієнко ке-
рував штурмом Зимового палацу і арештом 
законного уряду Російської республіки, тобто 
це була крапка в перевороті. 

90-річчя утворення СРСР. Як так стало-
ся, що зруйнована начебто Жовтнем «тюрма 
народів», як називали більшовики Російську 
державу, буквально через 5 років відтворила-
ся в новій іпостасі — комуністичного СРСР? А 
гасла ж руйнації тюрми народів, права націй 
на самовизначення аж до створення власних 
національних держав — були одними з голо-
вних, якими більшовики повели народ на ре-
волюцію. До речі, багато брехливого, втаємни-
ченого в тому, що нам говорилося і про саме 
утворення СРСР. Коли патріоти України, Біло-
русі, Прибалтики говорять, що ми не вступали 
до Союзу, а були окуповані Росією, їм комуно-
пропагандисти відповідають, що вступали, до-
бровільно й дуже охоче. Так це чи далеко не 
так? Теж предмет для обговорення. 

Раніше, коли правда почала відкривати-
ся нам, Голодомор датувався переважно 1933 
роком. Але в останні десятиліття періоди-
зація дещо розширилася, йшлося про 
1932 – 1933 роки.

На цих виборах відбуваються 
практично двоє виборів. Це наслі-
док повернення до змішаної сис-
теми, пропорційно-мажоритарної, 
коли половина парламенту оби-
рається за списками кандидатів 
від партій, а друга — по мажори-
тарних округах. Ця система ді-
яла у нас на виборах 2002 року. 
На наступних виборах, у 2006-му 
і 2007 роках, була чисто пропо-
рційна система. До неї перейшли, 
вважаючи, що відбувається по-
літична структуризація суспіль-
ства, становлення політичних пар-
тій. Повернення назад — це 
фактично визнання того, що 
«структуризація» зазнала фі-
аско. І дійсно: кількість партій в 
Україні перевалила вже за 200, 
з’являються штучні проекти, сфор-
мовані довкола того чи іншого по-
літика. Але повернення до мажо-
ритарки, нехай навіть у половин-
ному обсязі, означає повернення 
найбрутальніших методів виборів.

Поразка опозиції за мажори-
таркою має три причини. Перша 
— величезний фінансовий ресурс 
влади, адже майже всі найбільші 
олігархи давно на її боці, плюс на 
округи провладних кандидатів за-
лучалися навіть великі кошти з бю-
джету.  Друге — адміністративний 
ресурс влади, який на цих виборах 
(а вибори — не лише день голосу-
вання, а всі три місяці виборчої 
кампанії) застосовувався особли-
во вульгарно. Це коли провладним 
кандидатам місцева влада завзя-
то сприяла у виборчій кампанії, 

всіляко перешкоджаючи кандида-
там від опозиції.  Але третя причи-
на програшу мажоритарки опози-
цією — у відсутності її єдності. 

Що далі? Треба чітко усвідо-
мити: справжнє волевиявлення 
народу проявилося не на адміні-
строваній і проданій мажоритар-
ці, а саме за пропорційною сис-
темою, при голосуванні за спис-
ками партій, адже тут дійсно 
визначалися істинні рейтинги по-
літичних сил. Так от, ці вибори 
опозиція виграла, і в цьому її 
велика моральна перемога. 
Більшість виборців вислови-
ли недовіру владі. 

Ще кілька висновків. Треба, 

попри все, продовжувати полі-
тичну структуризацію суспіль-
ства, становлення справжніх 
партій. Тут своє слово могли б 

сказати самі виборці. Час рядовим 
партійцям братися за своїх оброс-
лих мохом і жиром, переповнених 
амбіціями партійних вождів і вож-
диків. І під загрозою масового ви-
ходу з партій змусити вождів при-

пинити чвари і почати об’єднавчий 
процес. 

Другий висновок: сус-
пільство потребує оновлен-
ня політикуму. Яскравим по-
казником цього став політичний 
крах старих національно-демо-
кратичних сил, що проявилося у 
фіаско «Нашої України» — про-
екту під ці вибори, очолювано-
го однойменною партією із за-
лученням Української народної 
партії і КУН. Так званий Союз па-
тріотичних сил зазнав повного 
фіаско на виборах, ледве випо-
взши за рубіж 1 відсотка голо-
сів. І це — партія Майдану «Наша 
Україна» та більший уламок ко-
лишнього могутнього Народного 
Руху — УНП! Що сталося з цими 
партіями, чи що сталося в 
суспільстві, яке відкину-
ло ці політичні сили? 

Підсумки 
Парламентських

виборів
Центральна виборча комісія підбила  

підсумки виборів Верховної Ради 
України сьомого скликання

Результати за партійними списками
Партія регіонів набрала 30% голосів 

тих, хто прийшов на вибори, за неї проголо-
сували 6 116 746 виборців.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» 
отримала 25,54% (5 209 090).

«УДАР Віталія Кличка» — 13,96% (2 847 979).
Комуністична партія — 13,18% (2 687 269).
ВО «Свобода» — 10,44% (2 129 933).
За партійними списками Партія регіонів отри-

мала 72 мандати, ВО «Батьківщина» — 62, «УДАР» 
— 34, Компартія — 32, ВО «Свобода» — 25.

Загальний результат
ЦВК визнала обраними депутатами 220 

кандидатів за мажоритарними округами і ще 
225 — за партійними списками.

Ще у 5 мажоритарних округах (94, 132, 
194, 197, 223) Верховна Рада рекомендува-
ла ЦВК провести повторні вибори.

Отже, сумарно, за списками і по округах, 
партії отримали в новому парламенті таку 
кількість мандатів: 

Партія регіонів — 185 (за списками — 
72, мажоритарників — 113); 

Об’єднана опозиція «Батьківщина» — 
101 (62 — за списками, 39 —мажоритарників); 

«УДАР Віталія Кличка» — 40 (34 — за 
списком, 6 — мажоритарників);

ВО «Свобода» — 37 місць (25 — за 
списком, 12 — мажоритарників); Компартія 
— 32 (всі за списком).

Крім того, за мажоритарними округами 
до нової Ради пройшли 3 представники партії 
«Єдиний центр», 2 — Народної партії, 1 — Ради-
кальної партії Олега Ляшка, 1 — партії «Союз».

Іще 43 депутати пройшли до парламенту 
як самовисуванці. 

У голосуванні взяло участь 20 797 206 
осіб, визнано недійсними 409068 бюлетенів.

Вибори: поразка і перемога влади, 
поразка і перемога опозиції
Опозиція виграла  вибори за партійними списками, 
влада — за мажоритарною системою і в цілому

Пам’ять і безпам’ятство
5 історичних дат 2012 року, про які чомусь забули
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Василь Нечепа: 200 концертів — 
до 200-річчя Шевченка
Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, народний 

артист України, кобзар-лірник із Чернігова Василь Нечепа 
дає серію концертів до 200-річчя від дня народження Вели-
кого Кобзаря. Про це він повідомив напередодні 61-го кон-
церту, присвяченого 30-річчю філармонійної діяльності ар-
тиста. 

Ювілейний вечір Василя 
Нечепи проходив у перепо-
вненій залі Чернігівського 
обласного філармонійного 
центру фестивалів і концерт-
них програм. Привітати ша-
нованого співака прийшли 
численні шанувальники, дру-
зі, колеги, земляки з малої 
батьківщини. Він же вийшов 
на сцену в тому ж костюмі, 
в якому у жовтні 1982 року 
вперше заспівав у Чернігів-
ській філармонії, виконав ті 
ж пісні під акомпанемент того ж вірного йому концертмей-
стера Елеонори Ачкуріної. 

У концерті також узяли участь капела бандуристів ім. 
О.Вересая та академічний ансамбль пісні і танцю «Сівер-
ські клейноди». У виконанні В. Нечепи та названих колекти-
вів прозвучали класичні й сучасні твори українських компо-
зиторів, народні пісні й думи у супроводі кобзи та ліри. «Те, 
чого навчили вчителі мої, я зберіг. Це було нелегко», — зі-
знався В. Нечепа.

Прикордоний знак 
між Україною і Росією
Перший прикордонний знак на перетині кордонів між 

Україною та Росією вже встановлено. Він на території Сень-
ківської сільради, біля монумента Дружби. 

Встановлення знака ніяк не позначиться на пере-
тині кордонів громадянами обох держав. Майже 10 ро-
ків як кордони визначені. А стовп — це вимога міжнарод-
них норм, яких дотримуються у всьому світі. Прикордонний 
знак складається із трьох елементів. Посередині, на лінії 
кордону, знаходиться так званий «центровий» знак — №1. 
Це стовпчик заввишки з півметра. По обидва боки від ньо-
го стоять смугасті прикордонні стовпи — Росії та України. 
Український знак розфарбований синьо-жовтими кольора-
ми, а російський — червоно-зеленими. Також на стовпах 
зображені герби. Подібними до першого прикордонного 
знака будуть і наступні.

З Білоруссю ще не всі документи погоджено, залишило-
ся обмінятися ратифікаційними грамотами.

Прикордонні знаки встановлюють у зоні прямої види-
мості, залежно від місцевості. Якщо пагорби — то ближче, 
якщо долина — то далі, якщо лісок — то ближче, або роби-
тимуть просіку. 

Суд засудив мера Ніжина 
Приходька до 6 років в’язниці 
за отримання хабара 
Новозаводський районний суд Чернігова засудив місь-

кого голову Ніжина Михайла Приходька до 6 років позбав-
лення волі за отримання 60 тисяч доларів хабара. Суд зали-
шив Михайлу Приходьку запобіжний захід — підписку про 
невиїзд.

Брата мера Приходька — Віктора, що проходить по 
справі, суд засудив до умовного терміну покарання 4 роки.

Мер Приходько заявив після вироку поблизу приміщен-
ня суду, що має намір оскаржити вирок. За його словами, 
справа сфабрикована.

Печерський районний суд Києва 27 квітня 2008 року 
звільнив мера Ніжина Чернігівської області Приходька під 
заставу 17 тисяч гривень. Підозрюваний був звинувачений 
у тому, що вимагав і отримував гроші за виділення керів-
нику одного з київських підприємств банно-оздоровчого 
комплексу в Ніжині.

Права понад тисячі двохсот 
дітей поновила прокуратура
У прокуратурі Чернігівської області відбулося розшире-

не засідання колегії, на якому обговорено стан додержання 
законодавства щодо захисту прав і свобод дітей. Як зазна-
чила колегія, за втручання прокурорів з початку року по-
новлено права понад тисячі двохсот дітей. На їхню користь 
відшкодовано майже 700 тисяч гривень стипендій та соці-
альної допомоги. За порушення законодавства до відпові-
дальності притягнуто 275 посадових осіб. Порушено 5 кри-
мінальних справ, які направлено до суду. 

Узгоджені дії правоохоронних органів, державної вико-
навчої влади та місцевого самоврядування сприяли стабі-
лізації криміногенної ситуації у молодіжному середовищі, 
зниженню рівня підліткової злочинності. Водночас зали-
шаються актуальними проблеми профілактики поширення 
наркоманії та пияцтва серед неповнолітніх, що є підґрунтям 
вчинення злочинів. Зокрема в стані алкогольного сп’яніння 
неповнолітніми скоєно понад 40 злочинів. Не відповідають 
вимогам сьогодення заходи з реалізації державної політи-
ки у сфері праці, забезпечення майнових та житлових прав 
дітей, охорони їх життя та здоров’я.

Переможці по одномандатних 
виборчих округах

(вказано набраний відсоток голосів виборців, 
що взяли участь у голосуванні) 

Округ № 205: місто Чернігів — Деснянський район, частина 

Новозаводського району — Валерій ДУБІЛЬ від «Батьківщи-
ни» (50,2%).

Округ № 206: частина Новозаводського району Чернігова, 

Ріпкинський, Чернігівський райони — самовисуванець Вла-
дислав АТРОШЕНКО (40,63%).

Округ № 207: Городнянський, Коропський, Корюківський, 
Новгород-Сіверський, Семенівський, Сосницький, Щорський 

райони — самовисуванець Ігор РИБАКОВ (38,13%).
Округ № 208: Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, 

Менський, Талалаївський райони, частина Ічнянського району 

— Олег ЛЯШКО від Радикальної партії Олега Ляшка (55,67%).
Округ № 209: місто Ніжин, Варвинський, Ніжинський, Носів-

ський, Срібнянський райони, частина Ічнянського району — са-

мовисуванець Іван КУРОВСЬКИЙ (46,52%).
Округ № 210: місто Прилуки, Бобровицький, Козелецький, 

Прилуцький райони — самовисуванець Микола РУДЬКОВ-
СЬКИЙ (34,04%).

Друге місце в округах зайняли: 
Округ 205 — Олександр Соколов від Партії регіонів (28,11%).
Округ 206 — Станіслав Прокопенко від Партії регіонів 
(19,32%).
Округ 207 — Володимир Лещенко від КПУ (14,09%).
Округ 208 — самовисуванець Михайло Голиця (25,54%).
Округ 209 — Валерій Боровик від «Свободи» (24,12%).
Округ 210 — Віктор Лабазов від «Батьківщини» (21,25%).

Урочиста церемонія нагородження переможців 
конкурсу «Вікі любить пам’ятки» та презентація фото-
виставки кращих робіт відбулася 4 листопада у примі-
щенні Дому культури і освіти «Майстер клас» (м. Київ). 

На фотовиставці було представлено 54 фотографії з Украї-
ни та 11 кращих фотографій з інших країн, що також проводили 
конкурс «Вікі любить пам’ятки». 

Кількість завантажених для участі в конкурсі світлин укра-
їнських пам’яток перевищила 33 тисячі. Україна посіла третє 
місце серед 36 країн-учасниць, залишивши далеко позаду Ро-
сію та інші країни СНД, країну-засновника конкурсу — Нідер-
ланди і навіть США, Францію та Німеччину, які мають значні фі-
нансові ресурси на його організацію та проведення.

Конкурс тривав з 1 до 30 вересня. Протягом цього часу фо-
тографи і фотолюбителі різних країн завантажували свої світ-
лини на Вікісховище. 2012 року географія конкурсу охопила 
4 континенти. У базі даних конкурсу зібрано понад 800 тисяч 
пам’яток, які пропонувалися учасникам конкурсу. Мета конкур-
су «Вікі любить пам’ятки» — зібрати фотографії всіх пам’яток 
культурної спадщини світу і розмістити ці фотографії на Вікіпе-
дії — вільній енциклопедії, яку щодня переглядають мільйони 
користувачів з усього світу.

Школярі також приєдналися до участі в українському кон-
курсі.

Офіційний партнер «Вікі любить пам’ятки-2012» — Все-
українська освітня мережа «Щоденник.ua». «Вікі» та «Щоденник» 
об’єдналися заради спільної мети — поширення безкоштовних 
освітніх знань через Інтернет. Загалом до конкурсу приєднало-
ся 8000 учнів та педагогів. 

На фото: Троїцький монастир, Чернігів, 
автор — Валерій Сорокін, 1 місце

5 листопада 2012 року при-
пинено роботу дитячого садочка 
в селі Ведильцях Чернігівсько-
го району Чернігівської області. 
Причина проста і очікувана — 
дитсадочок непридатний для ро-
боти. Суровий вердикт винесла 
санепідемстанція. 

Про це повідомили мешканці села 
Чернігівській обласній організації 
Української народної партії. Вони на-
гадали, що урочисте відкриття владою 
цього нового дитсадочка в будинку 
місцевої школи проведено 25 жовтня 
2012 року, тобто перед виборами до 
Верховної Ради України. 

Ось текст офіційного повідомлен-
ня з сайту Чернігівської РДА: 

«Відкрито дитячий садочок 
у Ведильцях 

Сьогодні, 25 жовтня, у с.Ведильці 
відбулося урочисте відкриття дитячо-
го садочка. 

У заході взяли участь народний 
депутат України, радник Президен-
та України, перший заступник голо-
ви фракції Партії регіонів у Верховній 
Раді Михайло Чечетов, перший заступ-
ник голови облдержадміністрації, ке-
рівник фракції Партії регіонів в облас-
ній раді, кандидат у народні депутати 
України по 206 округу Станіслав Про-
копенко, депутат обласної ради Ана-
толій Заліський, голова райдержадмі-
ністрації Микола Кудрик, заступники 
голови райдержадміністрації Лідія Га-

євська та Андрій Горбань, начальник 
відділу освіти райдержадміністрації 
Володимир Конюший, мешканці тери-
торіальної громади. 

Шановні гості урочисто перерізали 
стрічку біля входу до дитячого садочка 
та оглянули приміщення нового дитя-
чого закладу. 

В ході зустрічі заступник голови 
облдержадміністрації Станіслав Про-
копенко вручив мешканцям села дер-
жавні акти на землю. 

По завершенні урочистостей всі 
бажаючі також малу змогу оглянути 
новий дитячий садочок».

Ведильчани також розповіли, що 
наступного дня після відкриття но-
вого дошкільного закладу в їхньому 
селі частину обладнання дитсадочка 
відвозили назад до селища Михайло-
Коцюбинського. Того ж дня в будинку 
школи, де розташовано дитячий садо-
чок, прорвало водогін і залило школу. 
Причина: перед відкриттям його поспі-
хом зробили з порушенням елемен-
тарних технологічних вимог. 

Мешканці села додали, що у при-
пиненні роботи дитсадочка нібито та-
кож зацікавлена міліція, яка вилучила 
фінансові документи його будівництва. 

Робота «проффесіоналів» на чолі з 
«розводчиком кошенят» Чечетовим та 
подібними свідчить сама за себе. «По-
тьомкінські дєрєвні» і фінансові комбі-
нації — радянсько-комуністична тра-
диція нинішніх можновладців.

Сергій СОЛОМАХА

Як голосувала Чернігівщина 
Підсумки парламентських виборів по Чернігівській області

Переможці голосування 
за партійними списками по округах області 

(відсоток набраних голосів і кількість голосів «за»)

Округ 205 — «Батьківщина» 30.74 27155 

Округ 206 — «Батьківщина» 28.94 25570 

Округ 207 — Партія регіонів 27.60 24057 

Округ 208 — «Батьківщина» 29.12 26331 

Округ 209 — «Батьківщина» 39.83 32341

Округ 210  — «Батьківщина» 35.62 32103

«Вікі любить пам’ятки-2012»-2012»
Перше місце — у Чернігова

Дитсадок після виборів 
не потрібен?

Наймасовіший 
чемпіонат

Закінчився чемпіонат Куликівського ра-
йону з футболу, наймасовіший в області. До-
сить сказати, що в невеликому районі, де 17 
місцевих рад, у турнірі взяли участь 14 ко-
манд. Всього на один колектив було менше 
торік, що свідчить про стабільність розвитку 
футболу. У багатьох районах, які у 2 – 3 рази 
більші, ледве набиралося в чемпіонаті з деся-
ток команд чи й менше. А тут пройшов повно-
цінний турнір у два кола, 26 турів, змагання 
тривали понад півроку. 

Чемпіоном району вдруге підряд стала 
створена торік у райцентрі команда «Торна-
до». Цього разу їй не вдалося встановити аб-
солютний рекорд минулого року, коли вигра-
ли всі 24 матчі чемпіонату, нині «Торнадо» про-
грало два матчі, обидва — призерам чемпі-
онату. Друге місце зайняла ще одна команда 
райцентру — ФК «Куликівка», третє — неодно-
разовий чемпіон і призер чемпіонату, учасник 
обласних турнірів команда «Колос» зі Смолян-
ки. Четвірку лідерів, які набагато відірвалися 
від інших команд, замкнула «Нива» з Авдіївки, 
яка цього року відсвяткувала своє 30-річчя і 
не раз була чемпіоном району. 

Райцентр цього разу був представлений 
аж трьома колективами, і зовсім нова коман-
да «Полісся» теж виступила непогано, вона в 
середині таблиці. Та й справа не в зайнятих 
місцях, а в масовості футболу, адже створен-
ня трьох команд дозволило залучити до спор-
ту додатково десятки молодих людей. А матчі 
чемпіонату стали святом для вболівальників, 
які приходили на стадіони. Також добре, що 
кожна команда має гарну футбольну форму, 
як правило, й не один комплект. 

Зараз традиційно розігрується кубок ра-
йону з футболу. 

Петро АНТОНЕНКО 
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  Світ Чернігівщини

Комунальні борги
За 9 місяців року населення області сплатило за 

житлово-комунальні послуги 528,6 млн грн, що (з ура-
хуванням погашення заборгованості минулих періодів) 
становить 105,2% нарахованих сум. Середні нараху-
вання на одного власника особового рахунку за житло-
во-комунальні послуги та електроенергію (з розрахун-
ку 150 кВт/год на місяць) у вересні становили 262,14 
грн.

На кінець вересня населення заборгувало за жит-
лово-комунальні послуги 90,4 млн грн. Середній термін 
заборгованості становив 1,6 місяця. Найбільшою скла-
довою боргу була заборгованість за централізоване 
опалення та гаряче водопостачання — 49%.

Борги за 3 місяці й більше мали: за централізоване 
опалення та гаряче водопостачання — 50,4% власни-
ків особових рахунків, за централізоване водопоста-
чання та водовідведення — 10,8%, за газопостачання 
— 6,8%. Крім того, 7,1 млн грн становила заборгова-
ність за електроенергію.

Кому які субсидії
Упродовж січня – вересня за субсидіями для від-

шкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг та електроенергії звернулися 37,5 тис. сімей 
області. Призначено допомогу 35,7 тис. сімей (95,1% 
тих, що звернулися). У вересні отримувачами допомоги 
були 22,3 тис. сімей, її середній розмір становив 78,1 
грн. на одну сім’ю.

За січень – вересень цього року організаціям, що 
надають житлово-комунальні послуги населенню, за 
програмою житлових субсидій було нараховано з міс-
цевих бюджетів 32,4 млн грн.

Крім того, населенню області надавалася допомога 
готівкою на придбання твердого палива та скраплено-
го газу. У січні – вересні за такою допомогою звернули-
ся 14,3 тис. сімей, призначено субсидії 13,3 тис. сімей 
на суму 10,6 млн грн. 

Олена Костевич — володарка 
Кубка світу з кульової стрільби
У Бангкоку (Таїланд) завершився фінал Кубка світу 

з кульової стрільби. Олімпійська чемпіонка Афін, дво-
разова бронзова призерка Лондона Олена Костевич 
перемогла у стрільбі з пневматичного пістолета з дис-
танції 10 м, набравши у сумі 486,4 очок. 

Українка не лише зуміла вибороти «золото», а й за-
хистила свій титул чемпіонки фіналу Кубка світу, здобу-
тий торік у Вроцлаві.

Серед кращих товарів України
Нагороджені учасники, лауреати і переможці Все-

українського конкурсу якості продукції «100 кращих то-
варів України». Серед товарів нашої області до числа 
переможців увійшла сметана термостатна ТМ «Добря-
на» 21% жирності у стаканчиках по 380 г публічного ак-
ціонерного товариства «Чернігівський молокозавод». 
Серед переможців — і причіп вантажний бортовий 
«ОДІСЕЙ-2» фізичної особи-підприємця Оксани Кияшко. 
Серед лауреатів — і сирок солодкий «Сирочок» 16,5% 
жирності по 90 г (Чернігівський молокозавод) та масло 
селянське солодковершкове 73% молочного жиру (Іч-
нянський завод сухого молока та масла).

Спортзал Чернігівської школи 
№11 завалився. 
Обійшлося без жертв 
Стіна приміщення спортзалу школи № 11 по про-

спекту Миру, 137 в Чернігові впала 9 листопада близь-
ко 17.20 через намагання проводити будівельні роботи 
з її укріплення. Про це повідомив представник терито-
ріального управління Міністерства з надзвичайних си-
туацій.

За словами представника міського управління 
освіти, спортзал знаходиться на території початкової 
школи, де проходять заняття майже до 14.00. Далі діти 
можуть перебувати у приміщенні школи, а не спортза-
лу, в групі продовженого дня. Спортзал повністю зава-
лився близько 23.40.

До Займища Талала-
ївського району добирав-
ся через Бахмач, Дми-
трівку, а не з боку Ічнян-
ського району. Якось мав 
необережність скороти-
ти шлях, їдучи з Ічні до 
Українського (Займище 
підпорядковане Україн-
ській сільраді). Невелич-
кий трикілометровий від-
різок дороги, виявилося, 
розрахований хіба що 
для бронетехніки. 

Суцільні баюри, калюжі. 
Легковик був чорний від баг-
нюки. Дивуюся, як я не зупи-
нився в цьому місиві ям та 
залишків твердого покриття. 
Найкоротший шлях для об-
ласного центру перетворив-
ся на суцільну смугу пере-
шкод. Місцеві люди, як пізні-
ше дізнався, ним практично 
не користуються: коли сухо, 
об’їжджають польовими до-
рогами. Для техніки так без-
печніше. Отож, зробивши до-
брячий гак, цього разу по-
їхав іншим шляхом. Відразу 
зазначу, що і з іншого боку 
дорога до Українського всі-
яна численними вибоїнами. 
На такій краще їхати зі швид-
кістю 25 – 40 кілометрів, 
аби вчасно зреагувати на 
той чи інший сюрприз шляху. 
Село фактично опинилося у 
«капкані бездоріжжя»...

 

Самотній 
хуторянин

Перед Українським — 
поворот на Займище. Доро-
га погана, але їхати сяк-так 
можна. Та кілометрів за два 
по ній я зупинився на роздо-
ріжжі: ліворуч ішла чудова 
асфальтівка до горизонту, а 
прямо — залишки старої до-
роги із твердим покриттям. 
Куди їхати?

На щастя, назустріч пря-
мував трактор.

— Дорога на Займи-

ще туди? — показав я на 
нову дорогу трактористу. Як 
з’ясувалося, не вгадав.

— Ні, їдьте прямо, — ска-
зав механізатор.

— А ця дорога куди веде?
— До хутора Нова, — від-

повів тракторист і додав, по-
сміхаючись: — там один чо-
ловік живе.

Заінтригований почутим, 
після відвідин Займища я по-
вернув до хутора, аби дізна-
тися, як могло статися таке 
диво. Що за дурниця: до цен-
трального села і Займища, 
де живе майже 100 осіб, — 
моторошне бездоріжжя, а 
сюди... Нова асфальтівка 
вражала бордюрами, заліз-
ними безпечними поручня-
ми у місцях долинок, ставка. 
Усе зроблено капітально!

...Колишнє село Нова — 
суцільні чагарники на місці 
покинутих дворищ, розвале-
ні паркани, провалені від ві-
трів та негоди дахи. Проїж-
джаю дамбою через ставок, 
піднімаюся, оминаючи на-
вислі над асфальтівкою гіл-

ки, до центру. 
Тут з асфальту 
зроблено круг 
для розвороту 
автобусів, на-
віть зупинку! 
Правда, остан-
ню вже май-
же розібрали. 
По лінії елек-
т р о п е р е д а ч 
знаходжу са-
дибу Олексія 
Михайловича 
Кондратенка. 
До нього веде 
вузька вулич-
ка, яка ще не 
заросла. Було 
враження, що 
чоловік очікує 
мого приїзду. 
Виявляється, 
його рідні на-
йняли чолові-
ка, який мав 

відвезти Олексія Михайло-
вича із населеного пункту. 
Ось-ось він мав приїхати.

— Я переїжджаю в Лу-
ганську область до дітей, — 
сказав ветеран. — Першо-
го серпня померла моя дру-
жина. Ось такі діла... Була 
тут ще Ніна Федорівна Ка-
щенко, але і вона вже тут 
не збирається жити. Так що 
на нашому хуторі тепер ні 
душі. А було ж 45 хат, людей 
стільки...

 

Асфальт у пустку 
Запитую про наболіле:
— Олексію Михайлови-

чу, маєте якогось впливово-
го родича, що вам таку доро-
гу зробили?

— Та ви що, — киває за-
перечно головою.

— Так, може, Ніна Федо-
рівна?

— Та й вона нікого 
не має.

—  За які ж це заслуги 
вашому хутору так пощас-
тило?

— Їй-правду, не знаємо...
Дещо прояснила про «до-

рогу в нікуди» сільський го-
лова Українського Лариса 
Лисенко.

— Ми дуже обурені цією 
дорогою, — зазначила вона 
у розмові з нами. — Її побу-
дували протяжністю 2,5 кі-
лометра у вересні 2005 року 
всупереч нашим прохан-
ням, пропозиціям. До хуто-
ра Нова була поганенька до-
рога із твердим покриттям, 
якою можна було добрати-
ся до села. Тоді в населено-
му пункті ще жило кілька лю-
дей. Але села Українське, 
Займище більш населені. Від 
цього бездоріжжя стражда-
ють сотні родин. Наприклад, 
студентам добратися у Київ, 
Ніжин, Прилуки — це ж одна 
мука. Коли ми дізналися, що 
за якимось нереалізованим 

проектом 1985 року виріше-
но збудувати цю дорогу, то 
забили на сполох. Але нам у 
Чернігові в адміністрації ав-
томобільних доріг сказали: 
або ця дорога, або гроші пе-
рекинемо в інший район до 
такого ж невеличкого села. 
План понад усе! Шляховики, 
які робили дорогу до села 
Нова, нам зізналися, що па-
ралельно в іншому районі 
теж роблять «дорогу в ніку-
ди» до хутора, де живе одна 
людина. Ми щороку бомбар-
дуємо всі вищі інстанції від 
Чернігова до Києва: зглянь-
теся, зробіть же що-небудь 
з дорогою до нашого цен-
трального села! Неможливо 
ж сюди дістатися як слід, по-
людськи. А тут ось так щедро 
викинуто гроші на вітер! Усу-
переч інтересу територіаль-
ної громади!

Справді, доводиться 
лише знизати плечима від 
цього несусвітнього мараз-
му. Село Нова залишилося 
без жителів. А мільйони бю-
джетних коштів, які хтось із 
посадовців угорі заплану-
вав «на добру справу», не 
порадившись із представ-
никами регіону, тепер при-
крашають безлюдну тери-
торію. Дорогу до села і до 
ставка зробили на совість. 
Так, ніби сюди приїжджа-
тиме на відпочинок висо-
копоставлений урядовець. 
Можливо, хтось це і плану-
вав. Краєвид біля села про-
сто чудовий. Радує око й ве-
личезний ставок. Та, схо-
же, асфальтівка приречена 
на безлюдність. Невигід-
но сюди добиратися через 
вкрай небезпечні для лег-
кової техніки під’їзні дороги 
до села Українське.

Сергій ПАВЛЕНКО,
Талалаївський район

Фото автора

У самісенькому центрі Новгорода-Сіверського так і продо-
вжує стовбичити білборд, полишений від часів епохи найпро-
зоріших виборів. Він нагадує нам про День… автомобіліста, і 
текст перед нашими очима занадто розкішний як для стомле-
ного в очікуванні «покращення вже сьогодні» стародавнього 
містечка!

Тож читаймо: «Разом збудуємо дорогу у світле майбутнє!» 
Отакої! Натомість вже сьогодні новгород-сіверські бюджетни-
ки почали це «майбутнє» відчувати за повною програмою. Те-
лефонують і просять допомогти, знаючи, що затримка зарпла-
ти — це вже початок того, що мало статися. Заробітньої платні, 
скоріш за все, їм тепер не дочекатися. Минуло те щасливе чис-
ло — 2 листопада, коли вчителі, лікарі та культосвітяни мали б 
у банкоматах відчути сумнозвісне «покращення вже сьогодні».  
Нема грошенят.

За словами начальниці фінансового управління Новгород-
Сіверської райдержадміністрації Олени Бикової, про перспек-
тиву важко щось говорити. О. Бикова: «Усі необхідні документи 
на позичку до Києва направлені. І розрахунки, і таблиці — все 
надіслано. На нашому рахунку — 3 тисячі гривень. Можу гово-
рити тільки про те, що чекаємо. А коли прийдуть потрібні 2 міль-
йони, хтозна».

Додамо, що світле майбутнє, до якого запрошує нас відомий 
білборд, за всіма розрахунками здорового глузду вже настало. 
Бо якраз у ці дощові дні в центрі міста і будується та дорога до 
«світлого майбутнього», минаючи темне сьогодення, до якого 
прийшли бюджетники міста та району, так переконливо прого-
лосувавши за відомі політичні сили.

Борис ДОМОЦЬКИЙ,
«Північний вектор»

Дорога в нікуди,

або Чиновницькому маразму немає меж...

Новгород-Сіверський втомлений від 
очікування «покращення вже сьогодні»



№14   17 листопада 2012 року№14   17 листопада 2012 року4   Світ України

1
Натомість прагненням до 
оновлення стало голосуван-

ня за «УДАР» — цілком 
новий політичний про-

ект, партію, що задекларувала чітку 
опозиційність до влади. Високий ре-
зультат «Свободи», яка вперше стає 
парламентською партією, відбиває 
зростаючий потяг виборців до наці-
ональних цінностей і до рішучості в 
їх відстоюванні.

Про успіх Компартії. Причина, 
звичайно, у соціальних проблемах, 
за розв’язання яких олігархічна вла-
да і не думала братися, а  «покра-
щення вже сьогодні» мільйони гро-
мадян відчули на своїй шкурі.  Саме 
на цьому побудували свою виборчу 
агітацію комуністи, із притаманним 
їм єзуїтством: начебто критикую-
чи владу, замовчували, що самі є її 
часткою, входячи до правлячої коа-
ліції парламенту. Звичайно, вплину-
ло й те, що з приходом нової влади 
практично згорнуто відновлення іс-
торичної правди, розкриття злочи-
нів комуно-радянського режиму. А 
наші співгромадяни, даючи стільки 
мандатів комуністам, виявляється, 
надто легко забувають трагічні 
уроки історії. 

Нинішні вибори стали чи не най-
бруднішими в часи незалежності — 
йдеться не лише про день голосу-
вання, а загалом про виборчу кам-
панію. Це констатували міжнародні 
місії спостерігачів. Ось лише заголо-
вки понеділкових повідомлень: 

Місія Європарламенту: у кандидатів 
не було рівних можливостей.

ПАРЄ: український народ заслуговує 
на кращі вибори.

ОБСЄ: ці вибори — крок назад у 
порівнянні з попередніми. 

Місія Канади: ці вибори 
не абсолютно чесні, бачимо регрес. 

* * *
У цілому влада виграла вибори 

винятково за рахунок мажоритар-

ної складової, причому ця загальна 
перемога виявилась далеко не та-
кою переконливою.  «Батьківщина», 
«УДАР» і «Свобода» сумарно набра-
ли за пропорційною системою 50 
відсотків голосів виборців. Влада, 
тобто регіонали і комуністи, — тро-
хи більше як 43. Решта голосів при-
пала на партії, що не подолали 5-від-
соткового бар’єра. І цього разу ви-
борці не подрібнювали голосів, тому 
нема партій «на межі» бар’єра: роз-
рив між «Свободою» з її 10 відсотка-
ми і найближчими конкурентами ве-
личезний — всього по 1 з лишком 
відсотка набрали партія Королев-
ської, партія Ляшка і «Наша Украї-
на» (цікава компанія). Значно біль-
ше мандатів, ніж очікували, набрала 
опозиція і по округах.  Повного фіас-
ко зазнала влада у столиці, програв-
ши опозиції всі 13 округів Києва. 

Отже, попри величезний фінан-
совий ресурс, адмінресурс місце-
вої влади, регіоналам не вдалося 
отримати тотальну перевагу навіть 
за мажоритаркою. Нема й мови про 
формування ними конституційної 
більшості в 300 мандатів, та й навіть 
задекларована регіоналами проста 
більшість (сформуємо, мовляв, самі) 
поки що під знаком запитання. Надія 
— на так званих самовисуванців та 
ще на комуністів. Останні — у слизь-
кій ситуації, адже отримали висо-
кий відсоток на критиці влади, і те-
пер якось не личить іти в парламент 
на побігеньки до регіоналів, хоч при-
служувати їм, напевно, будуть. 

Усе сказане пояснює, чому ж роз-
горілися такі битви за мандат саме 
по мажоритарних округах. Опозиція 
заявила не лише про масові пору-
шення закону під час виборчої кам-
панії, а й про ще більші — при під-
битті підсумків голосування. І не го-
лослівно. На біду влади, цього разу 
опозиції вдалося зібрати в багатьох 
проблемних округах примірники ори-
гіналів підсумкових протоколів діль-

ничних комісій з «мокрими» печатка-
ми. І сумарний підрахунок таких про-
токолів з усіх дільниць засвідчив по 
тих округах повну перемогу канди-
дата від опозиції. Тож, коли почали-
ся брутальні фальсифікації по векто-
ру «дільнична комісія — окружна — 
ЦВК», опозиція сказала рішуче «Ні!» 
топтанню волевиявлення виборців. 

До фальсифікацій було залуче-
но і самих провладних кандидатів, і 
місцеві державні адміністрації, і так 
звану «судову гілку влади», де суди 

ще раз показали свою кишенько-
вість і нечесність. Рішенням судів, 
часто й з іншої області, почали ска-
совувати результати голосування 
по цілих дільницях, примушувати до 
«перерахунку голосів» на дільницях 
і округах, де беззаперечно переміг 
кандидат опозиції. 

Ось причина, що спонукала опо-
зицію в понеділок, 5 листопада, ви-
вести тисячі людей на мітинг протес-
ту на майдан Лесі Українки, під стіни 
ЦВК. І цим мітингом була оголоше-

на Всеукраїнська безстрокова акція 
протесту проти фальшування вла-
дою результатів виборів, на захист 
волевиявлення громадян. 

На мітингу 5 листопада висту-
пили лідери опозиції Арсеній Яце-
нюк, Олег Тягнибок, Віталій Кличко, 
інші її представники. Яценюк, Тягни-
бок і Кличко заявили про повну єд-
ність опозиції та її рішучість відстоя-
ти права українців на вільні вибори. 
Вони оголосили спільну декларацію 
опозиції — умови, поставлені владі. 
Перша з них: визнати окружними ко-
місіями і ЦВК перемогу кандидатів 
від опозиції в округах, де це не ви-
кликає жодного сумніву, де ця пере-
мога підкріплена протоколами ко-
місій. Наступні вимоги такі: притяг-
ти до кримінальної відповідальності 
винних у фальсифікації виборів, а це 
провладні кандидаті, члени та голо-
ви окружних комісій, представники 
обласних адміністрацій; звільнити з 
посади за участь у фальсифікації ви-
борів голів кількох обласних адміні-
страцій, звільнити з посад і притягти 
до відповідальності суддів, які спри-
яли фальсифікації виборів. 

Далі ЦВК ухвалила більш ніж 
дивне рішення: визнати, що немож-
ливо встановити результати по п’яти 
округах, і просити парламент дати 
дозвіл призначити тут повторні ви-
бори. Опозиція заявила, що готова 
до повторних виборів і виграє їх, але 
принципово оскаржила  це рішення 
ЦВК у суді. Втім, суд став на бік ЦВК.  

Що далі? Питання — не лише в кіль-
кох мандатах, хоч і вони дуже не зайві 
для влади. Питання принципу: є в цій 
державі волевиявлення народу, 
чи його можна топтати?  Ще один 
наслідок всеукраїнської акції протесту 
— все рішучіші і критичніші оцінки на-
ших виборів Європою і світом. 

Протистояння наростає. Як 
останній рішучий крок спротиву 
фальсифікації, опозиція назвала 
можливе «обнуління» нею щойно за-
войованих мандатів, тобто відмова 
від них.  Цей крок, який у нашому пра-
вовому безладі важко навіть проана-
лізувати, свідчить, до якої межі дохо-
дить, коли влада пробує нахабно спо-
творити волевиявлення народу. 

 Петро АНТОНЕНКО
Фото  автора з акції 

протесту 5 листопада в Києві.

Мітинг опозиції в понеділок увечері 
під стінами ЦВК чекали. Бо це був остан-
ній день, коли, згідно із законом, ЦВК мала 
встановити остаточні підсумки виборів. 
Влада зіграла на випередження: підсум-
ки за партійними списками ЦВК оголоси-
ла ще в суботу, а за мажоритарними окру-
гами і відтак загальні підсумки — в неді-
лю, на цілу добу раніше. Підсумки невтішні 
для опозиції, тому треба було щось роби-
ти. Плюс минув рівно тиждень після того, 
як опозиція оголосила владі список вимог, 
по суті ультиматум, у разі невиконання яко-
го озвучила навіть ідею «обнуління», тобто 
відмови від щойно здобутих мандатів як за 
списками, так і по своїх округах. Оскільки 
опозиція набрала 178 мандатів, то відмо-
ва бодай від 151-го робила Раду 7-го скли-
кання нечинною, в ній не набиралося 300 
депутатів. 

Одразу — про основну інтригу: «обну-
ління» не буде. Враховуючи наш право-
вий туман, при якому ніхто толком не може 
розібратися, що ж це таке — «обнуління», 
опозиція вирішила йти у Верховну Раду. 
Але офіційно не визнала виборів, виста-
вила владі для їх визнання ще жорсткіший 
ультиматум і «залишає за собою право на 
всі адекватні дії, всі конституційні мето-
ди і засоби парламентської та позапарла-
ментської боротьби включно з достроко-
вим припиненням повноважень Верховної 
Ради України VII скликання, проведенням 
дострокових парламентських та прези-
дентських виборів». Це зацитована «Заява 
про спільні дії опозиційних сил», ухвале-
на того ж дня, 12 листопада, і озвучена на 

мітингу. Саме це було названо головною 
політичною подією тижня — підписання та-
кої угоди всіма трьома партіями опозиції, 
які перемогли на виборах: «Батьківщина», 
«Свобода» і «УДАР». І то є програма дій цих 
партій уже як парламентських. 

Цьому передувала безуспішна бороть-
ба опозиції всі попередні дні в судах. Вона 
оскаржувала дивне рішення ЦВК від 5 лис-
топада про «неможливість встановити ре-
зультати виборів» у п’яти округах. Оскаржу-
вала з оригіналами протоколів дільничних 
комісій, які свідчили про повну перемогу 
тут кандидатів опозиції. Усе марно. Єди-
ним зрушенням стало те, що Генеральна 
прокуратура порушила кримінальну спра-
ву по одному з цих округів — 223-му в сто-
лиці, де переміг кандидат опозиції Левчен-
ко, а влада тягне в депутати Пилипишина. 
Порушила, аби встановити, що ж таке від-
булося при підрахунку голосів, що «немож-
ливо встановити результат»? Але напрошу-
ється логічне запитання: чому порушено 
тільки по одному такому округу, а не по всіх 
п’яти? Оскільки «неможливо встановити 
результат» (до речі, безпрецедентний ви-
падок на наших виборах і зовсім не перед-
бачений законом), то хіба ж не обов’язок 
правосуддя — встановити, хто ж це саме 
«порушував», та так, що «неможливо вста-
новити»? Хто фальсифікував вибори? 

Але все це — риторичні запитання до 
наших правоохоронних органів, судів і 
ЦВК. Відповіді нема. Точніше, в опозиції 
відповідь одна: визнати переможцями ви-
борів по тих округах кандидатів від опози-
ції. Вимога — як ультиматум. Слідом пока-

рати винних — фальсифікаторів. Хто піде 
на це, коли парламент вже проголосував 
за перевибори в тих округах, а ЦВК готу-
ється до їх проведення. Але невиконання 
цієї вимоги опозиція і назвала приводом 
до своїх «адекватних дій», аж до розпуску 
щойно обраного парламенту і дострокових 
виборів. Мало того: додалися ще два окру-
ги по Вінниччині, де ЦВК таки змогла «вста-
новити результат» і оголосила переможців. 
Але таких, яких опозиція тут же назвала 
«кримінальними злочинцями» і пообіцяла, 
що не допустить їх у Верховну Раду, адже 
в цих округах теж перемогли її кандидати. 

Крадіжка цих семи мандатів — для 
опозиції лише один із приводів не визна-
вати виборів і один з пунктів ультиматуму 
владі. Справа набагато масштабніша. Спи-
сок озвучених вимог до влади, цей ульти-
матум, починається з вимоги відставки 
Президента Януковича. Саме його було на-
звано на мітингу опозиції «організатором 
фальсифікації виборів» (це найм’якший 
термін на адресу Януковича з тих, що лу-
нали на мітингу). Наступні вимоги — від-
ставка уряду, Генерального прокурора і мі-
ністра внутрішніх справ. Також відставка 
і притягнення до відповідальності, в тому 
числі можливої кримінальної, членів ЦВК, 
ОВК, дільничних комісій, суддів, губернато-
рів, причетних до фальсифікацій виборів. І, 
звичайно ж, категорична вимога звільнен-
ня Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. 

Загалом висновок опозиції однознач-
ний: на цих виборах діюча влада втратила 
довіру народу, свідченням чого є перемога 
опозиції за пропорційною системою, пар-

тійними списками. І ця влада має піти. 
Це щодо виборів. Щодо подальших дій 

опозиції, то названо звернення до Євро-
пейського суду з прав людини щодо захис-
ту результатів виборів, оскільки українські 
суди втратили всяку довіру. А ще реформа 
судової системи, ухвалення нового вибор-
чого закону на пропорційній системі.

Всі ці та інші тези озвучили Арсеній 
Яценюк, Олег Тягнибок, від партії «УДАР» 
за відсутності Віталія Кличка, який пере-
бував у від’їзді, — один з лідерів партійно-
го списку Валентин Наливайченко, Олек-
сандр Турчинов, інші лідери опозиції.

Не зрозуміло лише: як саме добивати-
ся цих вимог, котрих влада й не подумає 
виконувати? За підтримки народу, який 
фактично дав на виборах мандат довіри 
опозиції? Безумовно. Але як конкретно? 
Парламент програно. Партія влади — регі-
онали — сформують якщо не конституцій-
ну, то просту більшість навіть самотужки. 
І в них буде вже не розтоптаний позато-
рік, не «переформатований», а начебто ж 
легітимний парламент зі стабільною біль-
шістю. Але все не так просто. У парламенті 
буде вже не та аморфна опозиція, яка роз-
сипалася позаторік, а почала сипатися, 
будучи ще владною більшістю, одразу ж 
після попередніх виборів 2007 року. 101 
депутат від «Батьківщини», 40 від «УДАРу» 
і 37 від «Свободи» — це принципово інша 
опозиція. Так що головне — попереду. І 
щось прогнозувати в нашому суспільстві 
непросто. 

 
Петро АНТОНЕНКО

Вибори: поразка і перемога влади, 
поразка і перемога опозиції

«Обнуління» не буде, опозиція об’єдналася, 
йде у Раду і ставить жорсткий ультиматум владі
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Бліц-інформ
Яценюк: «У бюджеті немає коштів 
на два останні місяці року» 
Опозиція вимагає від Прем’єр-міністра допові-

сти, скільки коштів є на єдиному казначейському ра-
хунку, скільки не вистачає для заробітних плат бю-
джетникам та який реальний дефіцит держбюджету.

По це заявив Арсеній Яценюк на прес-
конференції в Івано-Франківську: «За два останні мі-
сяці бюджет порожній. 206 млн гривень не вистачає 
на заробітну плату бюджетникам в Івано-Франків-
ській області. Така ж ситуація — в цілому по всій кра-
їні. Скорочуються і не фінансуються захищені статті 
бюджету».

Об’єднана опозиція «Батьківщина», підкреслив 
Яценюк, вимагає від уряду доповісти, скільки коштів 
є на єдиному казначейському рахунку, який розмір 
заборгованості держбюджету перед місцевими бю-
джетами, скільки коштів не вистачає на виплату за-
робітних плат для всіх категорій бюджетників та на 
фінансування енергоносіїв.

«Дефіцит держбюджету України втричі збільшив-
ся за останній рік. Сьогодні він становить 15 млрд 
гривень  порівняно з 5 млрд гривень у минулому 
році», — заявив Арсеній Яценюк.

Зареєстровано законопроект 
про люстрацію
Народні депутати від опозиції Іван Заєць, Яро-

слав Джоджик і Андрій Давиденко зареєстрували у 
Верховній Раді проект Закону України «Про люстра-
цію». 

«Метою цього законопроекту є обмеження стро-
ком на п’ять років на займання відповідних керівних 
посад в органах законодавчої, виконавчої і судової 
влади, правоохоронних органах в Україні посадов-
ців, які співпрацювали з оперативними працівника-
ми колишнього КДБ СРСР до 1991 р. як агент, рези-
дент або інший негласний нештатний співробітник 
або співпрацювали зі спецслужбами інших держав 
як таємний інформатор або помічник в оперативно-
му отриманні інформації», — говориться в поясню-
вальній записці до законопроекту.

Ініціатори проведення люстрації вважають її не-
обхідною умовою для оновлення в Україні політич-
них еліт і посилаються на позитивні, з їхньої точки 
зору, наслідки люстрації, проведеної у більшості кра-
їн Східної Європи і в країнах Балтії.

Спроба провести через Верховну Раду закон про 
люстрацію вже робилася на початку 2005 року і за-
кінчилася невдало.

На кінець року держборг 
становитиме близько 404 мільярдів
За прогнозом Міністерсва фінансів України, орі-

єнтовний показник державного боргу на кінець 
2012 року становитиме близько 404,1 млрд грн. Про 
це повідомляє прес-служба відомства.

«З урахуванням цільового показника гранично-
го обсягу державного боргу на кінець 2012 року, ви-
значеного у Програмі (Програма управління держав-
ним боргом на 2012 рік), орієнтовний показник дер-
жавного боргу на кінець ІV кварталу має становити 
близько 404,1 млрд грн. При цьому обсяг внутріш-
нього державного боргу становитиме 193,7 млрд 
грн, або 47,9%, а зовнішнього — 210,4 млрд грн, або 
52,1%», — йдеться у повідомленні.

Враховуючи фактичні платежі з погашення та 
обслуговування державного боргу у січні – вересні 
2012 року, в ІV кварталі обсяг платежів з погашен-
ня державного боргу орієнтовно становитиме 16,4 
млрд грн.

Абонентів мобільного зв’язку — 
майже 56 мільйонів
Кількість абонентів мобільного зв’язку в Украї-

ні за підсумками серпня перевищила 55,9 мільйона. 
Таким чином, проникнення мобільного зв’язку (від-
соток підключеного населення) зросло на 1% порів-
няно з липнем і становило 122,7%. 

Новий ресурс 
про історичні пам’ятки
В Інтернеті з’явився новий науково-популярний 

Інтернет-ресурс — «Старожитності». Ресурс присвя-
чений проблематиці матеріальної історико-культур-
ної спадщини у всій її багатобарвності — від суто 
академічних питань до практики охорони пам’яток. 
Сайт підтримується двома установами Національної 
академії наук України — Інститутом української ар-
хеографії та джерелознавства ім. М. Грушевського 
та Інститутом історії України.

Адреса «Старожитностей» —  starozhytnosti.org.ua, 
зв’язок електронною поштою — pamjatky@ukr.net.

Так відзначали, наче ж зовсім не-
давно, і 70-річчя, і 75-річчя цієї тра-

гедії нашого народу. Але тоді 
чому ж мовчимо у 80-річчя? Чи 

чекаємо лише так званого Дня пам’яті на-
прикінці листопада? Чи весь запал на ви-
криття цієї страшної сторінки історії ви-
йшов у ті роки попередньої влади, а зараз 
нема про що говорити? 

Про 1937 рік, здається, вже все сказа-
но? Але чи це так? Хіба не 1937-им пахнуть 
хамські рішення українських судів про забо-
рону звичайних мітингів, пікетів та інших зі-
брань громадян, абсолютно гарантованих 
Конституцією України? Рішень під єзуїтським 
приводом, що, мовляв, «можуть бути пору-
шення громадського порядку». Тобто ми ще 
нічого не порушили, але нас уже зарані запи-
сують у «порушники» закону. Тоді навіщо ба-
гатотисячна армія правоохоронних органів, 
більша від реальної армії і утримувана нашим 
бюджетом? Та й взагалі що за логіка? За нею 
можна ж забороняти і футбольні матчі, де дій-
сно можуть виникнути і виникають, порушен-
ня порядку, і багатолюдну торгівлю на рин-
ках, і взагалі зібрання «більше трьох». 

А про останню дату — окремо. Саме нею 
означений наш перехід до перемін, відтак і 
до відкриття нам нашої ж спотвореної історії. 
Позаду були революція, громадянська війна, 
голодомори і репресії, палацові кремлівські 
перевороти. І нарешті — 18-річне правлін-
ня Леоніда Брежнєва та інших кремлівських 
старців. Період тиші й благодаті, за яким так 
ностальгують чимало співгромадян. І пра-
вильно роблять, бо все відносне. Я теж по-
годжуюся, коли мені говорять, що тоді жило-
ся краще. Говорю на це так: вірю, що саме 
тобі і мільйонам знедолених нині людей жи-
лося краще — тоді ти жив просто як худоба, а 
зараз — як погана худоба. Регрес наяву. От 
тільки з точки зору звичайного, нормально-
го життя, якого ти так і не побачив, що худо-
ба, що погана худоба — один чорт. Нормаль-
ні люди з нормальних суспільств дивляться 
згори в ту яму, де копошимося ми, черв’яки, і 
коли один черв’як нижче, один вище, то нор-
мальній людині на це начхати. 

Отже, розквіт застою, примарний до-
бробут, чудові радянські антирадянські 
фільми, скажімо, того ж Рязанова, правда у 
забороненому «Самвидаві», третій рік війни 

в Афганістані, неоголошеної третьої світової 
війни для тих родин, куди привозили запая-
ні цинкові гроби, шеренги політв’язнів, засу-
джених за Кримінальним кодексом, анекдо-
ти про «маразматичного дідуся Брежнєва», 
як виявилося, далеко не найбільш паскуд-
ного на владному Олімпі. Здавалося, цьому 
не буде кінця, принаймні в найближчі «тися-
чоліття». І раптом… 

Перехід до бурхливих часів перемін вар-
тий, може, найбільшого аналізу з усіх пропо-
нованих. Бо це найближче нам. Поки що ж 
пригадаймо нас усіх, рівно на 30 років молод-
ших, пригадаймо традиційний для 10 листо-
пада, трансльований по телевізору концерт 
у День радянської міліції, пригадаймо друго-
го дня трансляцію, у більшості посполитих — 
по єдиній, максимум — двох програмах Цен-
трального телебачення, балету Чайковського 
«Лебедине озеро». Тільки музика, тривожна, 
напівтраурна. Ми ще нічого не знали… Нам 
оголосили про це лише через добу, 11 лис-
топада. Стало ще тривожніше. Незвідане за-
вжди насторожує, тривожить. 

Петро АНТОНЕНКО

Юрій ЛУЦЕНКО,
лідер «Народної самооборони» 

Відповідь на лист 
Данила Яневського

Вітаю, Данило!
Згоден з тобою, що розмова про сьо-

годнішню та майбутню Україну неможли-
ва без урахування її трагічного минулого, 
що тримає нас якорем у зачарованому колі 
постгеноцидного розвитку. Чеслав Мілош 
писав у своїй «Родинній Європі» про дітей 
поразок, «за якими тягнулося минуле кри-
вавих боїв, відчай повстань, шибениць, за-
слань у Сибір, і це впливало на все подаль-
ше життя, незалежно від їх волі».

Я б дуже хотів дещо поправити класи-
ка. Я за те, аби чуття історії робило народ 
дослідником історії, а не її в’язнем.

Сподіваюся, що і твоя майбутня кни-
га «Місія Шухевича» прислужиться цьому. 
Звичайно, розміри українських катастроф 
лише ХХ століття жахають. Декого — на-
стільки, що вони опираються усвідомленню 
самого факту мільйонних трагедій співвіт-
чизників.

Якось до мене у кабінет МВС зайшов у 
справах урядовець-комуніст і побачив на 
столі стос пожовклих папок НКВС, на яких 
червоним олівцем розмашисто було напи-
сано «Голодомор», «Вороги народу», «УПА», 
«Депортація». Він автоматично розкрив 
першу з них, де на клапті шпалер містив-
ся рапорт голови сільради Апостолівсько-
го району Дніпропетровщини про з’їденого 
батьком 5-річного сина в 1933 році. «Не-
вже це правда?» — ошелешено спитав він. 
І, не слухаючи відповіді, різко закрив папку 
і перейшов до службового питання. Я його 
зупинив: «Сядь, почитай. Ти ж українець із 
Вінниччини, маєш знати правду». «Та ні, ін-
шим разом», — одкрутився він.

Я довго думав, чому такі як він не хо-
чуть знати цю страшну правду. І то йдеться 
не тільки про комуністів з ампутованою со-
вістю, а й про багатьох далеких від них лю-
дей, котрі теж свідомо закривають на укра-
їнський геноцид очі й вуха. Імперські міфи є 
більш комфортними для маси, вихованої без 
почуття національної та особистої гідності.

Я думаю, що проблема — в небажанні 
чи неготовності визнання загальної про-
вини співучасті чи мовчазного погоджен-
ня з комуністичною системою. Важка прав-
да в тому, що свобода й гідність мільйонів 
замордованих українців була втоплена у 
крові не тільки емісарами «злодійськи-ге-
ніального Леніна» та його вірного наступ-
ника-маніяка, а й за активної участі тисяч і 
тисяч українців. Пізніше цей гріх співучасті 
трансформувався в багаторічний конфор-
мізм покірного співжиття із диктатурою. Це 
важко визнати, але за рідким винятком ге-
роїчних одинаків усім нам слід розкаятися 

у гріху комунізму і щодня витискати з себе 
раба і совка.

Авторитарна реформа мислення, вну-
трішня установка на меншовартість укра-
їнського, схильність до простих рішень, по-
треба у непогрішимих вождях, звичка пе-
рекладати відповідальність на інших — усе 
це поживний ґрунт для продовження тихої 
громадянської війни, яка 20 років нищить 
вже незалежну Україну.

Хань Сянь-цзи, один із восьми без-
смертних мудреців дао, вчив, як відрізни-
ти сильну людину від слабкої: «Якщо жит-
тям не задоволений сильний — він висуває 
претензії до себе, а якщо слабий — до лю-
дей навколо». Думаю, що це правило сто-
сується не тільки людей, а й нації. Тому сто 
разів погоджуюся з Ярославом Грицаком у 
тому, що політичній революції в Україні має 
передувати моральна революція. І коли я 
кажу про необхідність творення для цього 
широкого надпартійного руху, я мрію, що 
він споляризує триєдину задачу національ-
ного оновлення: декомунізацію свідомості, 
декриміналізацію влади і деолігархізацію 
економіки.

При всій повазі до важливості еконо-
мічних перетворень (а, наскільки я розу-
мію, бізнес потребує від влади того ж, що 
просив Діоген в Олександра Македонсько-
го: відійти і не затуляти собою сонця), я все 
ж таки вважаю, що ключовим напрямком 
суспільних зусиль має бути творення укра-
їнського світу. Я глибоко переконаний, що 
суверенність Української держави є похід-
ною від окремішньої української культури, 
а не навпаки. Без утримання і розширення 
простору української ідентичності в народ-
ній масі наша формально незалежна кра-
їна — лише уламок радянської/Російської 
імперії, яка постійно ризикує бути «приму-
шеною до союзу».

Це, до речі, добре розуміють у Крем-
лі. Досить згадати, що в день голосування 
ВР за новий склад Кабміну після перемоги 
В. Януковича два кандидати виявилися за-
міненими. За ніч кандидатом на посаду мі-
ністра оборони став не Кузьмук, а Єжель, а 
Міносвіти очолив не Ніколаєнко, а Табачник.

Звичайно, мова не про особистості. 
Йдеться про те, що лінія оборони країни 
проходить не тільки по кордону її території, 
а й по кордону її освіти; про те, що Україна 
буде такою, яким буде самоусвідомлення 
її молоді. Відтак, завдання N1 — утримати 
(а краще — посилити) україноцентричність 
у дитсадках і школах. Але це не тільки за-
гальноосвітні програми, де вже розгорнув-
ся справжній бій за Україну. Але й підтрим-
ка дитячої та юнацької української книжки, 
виробництво (коли вже, нарешті?) україн-
ського героїчного фільму, створення мере-
жі юнацьких патріотичних таборів, плекан-
ня сучасної української пісні.

Не знаю, може, я надто приземляю роз-

мову, але мені здається, що саме такої кон-
кретики нам не вистачає. Всі високочолі 
20-річні розмови про конституційні рефор-
ми, ВВП і бюджетний дефіцит не змогли за-
мінити нам відчуття сенсу життя саме тут, в 
Україні. І саме так — по-українськи. Адже 
тільки культура (в широкому значенні сло-
ва) і творить сенси життя. «У кожній душі 
— народу чи окремої людини, —...живе 
одне, що не знає спокою, устремління впо-
вні себе явити, створити свій світ», — пи-
сав О.Шпенглер. Розбудова цього світу і 
має стати надзавданням, яке поверне нас 
додому, наповнить сенсом зусилля кожної 
людини і цілої нації.

У такій країні головною подією стане 
нова шикарна книжка Ю.Винничука «Танго 
смерті» чи ювілей «Піккардійської терції», а 
не безкінечні телепобрехеньки М.Азарова 
про соцстандарти та маячня Ко-Кі про за-
хист регіональних мов. Така система коор-
динат дасть нації потужну ін’єкцію оптиміз-
му, поставить з голови на ноги суспільну 
мораль і зробить нас цікавими світу.

Звичайно, ці мрії здаються фантасти-
кою в сьогоднішній Україні. Ти згадуєш ге-
ноцидні хвилі української історії як причи-
ну зламу хребта нації, а я дивлюся на це як 
на доказ її незнищенності. Незбагненна 
суміш слов’янської, скіфської, кельтської 
та кипчацької крові, яку наші матері тися-
чоліттями переливали з лона у своїх дітей, 
є непереможною гарантією нових і нових 
спроб утвердження цієї нації господарем 
на своїй землі. Ми часто забуваємо, що є 
творцями історії, а від епохи князя Воло-
димира нас віддаляє лише 30 поколінь, від 
доби Хмельницького — 10, а Шевченка — 
лише 5. Я не сумніваюся, що на часі — нова 
хвиля самоствердження нації.

Думаю, що, попри всі розчарування, 
Майдан був лише першим реченням но-
вої сутності України. І після прикрого про-
білу, яким є нинішній звихнутий час янучар, 
наше покоління ще вдрукує правильні літе-
ри і слова в історію своєї країни.

Ти питаєш, хто творитиме цей рух Ре-
конкісти?

Я думаю, що його базовими складни-
ками є ріст самоусвідомлення середньо-
го класу і громадянської позиції інтелекту-
алів. І ті, і ті пригнічені тим, що українська 
політика наразі визначається виключ-
но великими капіталами з мізками тюль-
ки і щелепами акул. І ті, й ті розуміють, що 
мафіозна система управління, витискан-
ня української культури і сировинно-моно-
польна економіка — пов’язані речі. Тому 
з кожним кроком ретрототалітарної влади 
Януковича для думаючих людей стає все 
більш очевидним: або скніння в Архіпелагу 
Межигір’я, або нова демократична україн-
ська революція.

24 жовтня 2012 р., 
«Українська правда»

Наше покоління ще вдрукує 
правильні літери і слова 
в історію своєї країни

Пам’ять і безпам’ятство
5 історичних дат 2012 року, про які чомусь забули
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Громадяни України за межа-
ми країни могли проголосувати на 
парламентських виборах на 116 
дільницях, створених на території 
77 держав. Та вибори тут пройшли 
із незадовільною явкою.

У той час як в Україні вибо-
ри проходили за змішаною сис-
темою, на закордонних дільницях 
можна було голосувати лише за 
партійними списками.

На закордонних дільницях 
проголосувало 20 422 виборці. 
Це майже удвічі менше, ніж на по-
передніх виборах, тоді як кількість 
громадян України за кордоном лі-
чать мільйонами...

Найактивнішими українці в 
Італії були 2004 року, на прези-
дентських виборах, коли проголо-
сували 13 тисяч громадян. У пар-
ламентських виборах 2006 року 
взяли участь близько двох тисяч 
осіб, у 2007-му — менше тисячі.

В Італії вибори проходили на 
трьох виборчих дільницях, органі-
зованих при дипломатичних пред-

ставництвах у Римі, Мілані та Неа-
полі. Громадяни України, які неле-
гально перебувають за кордоном, 
також могли взяти участь у голо-
суванні.

За даними Національного ін-
ституту статистики Італії, загаль-
на кількість українців, що легаль-
но жили в країні на 1 січня 2012 
р., становила 218 099 тисяч осіб, 

ще понад 13 148 українців заяви-
ли про свою присутність у країні 
під час останньої легалізації. Од-
нак на дільниці прийшло всього 
близько 1500 осіб.

Уже традиційними проблема-
ми участі закордонних українців 
у виборах стали значні інформа-
ційні проблеми, відсутність заці-

кавленості учасників перегонів в 
організації виборчого лікнепу, а 
також витрати, пов’язані з приїз-
дом з інших міст для реєстрації у 
списках виборців та у день голосу-
вання. Ллє воду на вогонь боязнь 
заробітчан перед непередбачува-
ністю українського податкового 
законодавства. Та, на мою думку, 
основною причиною є байдужість 
і розчарування людей у політичній 
ситуації в країні.

Українські політики діють за 
принципом: відсоток голосів з-за 
кордону не вплине на результати 
виборів, то й нічого серйозно пе-
рейматися. А економічні біженці з 
України відповідають їм байдужіс-
тю у день виборів. Від цього вза-
ємного ігнорування програє як 
демократія в Україні, так і її гро-
мадяни.

Маріанна СОРОНЕВИЧ,
головний редактор 

«Української газети» в Італії

З 19 по 21 жовтня в Римі проходили 
дні української культури, присвячені 140-
ій річниці від дня народження Соломії Кру-
шельницької.

Організаторами заходів стали фоль-
клорний театр «Берегиня», Християнське 
товариство українців в Італії, Асоціація 
українських жінок-трудівниць, релігійне 
товариство «Свята Софія» під патронатом 
посольства України в Італії та мерії Рима.

У Римі відбулася міжнародна наукова 
конференція про життя та творчість Со-
ломії Крушельницької. Особливо зворуш-
ливо звучали слова італійського графа 
Карло Чезаріні, мати якого була найкра-
щою подругою Соломії. Граф розповів про 
останні дні перебування Соломії у Віаре-
джо (Італія), про фактичну конфіскацію по-
сольством СРСР її власності — вілли «Со-
ломея» та інші невідомі речі з її біографії.

«Головне, що мені запам’яталося від 
Соломії, — це її добре серце. Вона вчила 
мене грати на роялі Пуччіні», — розповів 
граф.

На закінчення свого виступу Карло 
Чезаріні подарував музею Соломії Кру-
шельницької у Львові унікальні докумен-
ти — оригінал свідоцтва про одруження 
великої співачки та оригінал фото її сім’ї.

Про життєвий та творчий шлях гені-
альної українки розповідали отець-док-
тор Іван Музичка, доктор Варшавського 
університету Ростислав Крамар, наукові 
співробітники музею Крушельницької у 
Львові — Ірина Криворучка і Данута Біла-
вич, а також римські українці Марія Бед-
нарчук, Віра Хижа.

Після конференції в залі Центру поль-
ської культури в Римі відбувся урочис-

тий концерт народної артистки Украї-
ни, солістки Віденської опери Вікторії 
Лук’янець, присвячений Соломії Крушель-
ницькій.

21 жовтня за сприяння пароха україн-
ської церкви Сергія і Вакха о. Івана Кули-
ка в італійській церкві Мадонна дей Мон-
ті відбувся великий концерт для україн-
ської громади. Для присутніх українців та 
італійців у храмі з прекрасною акустикою 
співали народна артистка України Вікто-
рія Лук’янець, заслужена артистка Укра-
їни Наталія Шелепницька, лауреат між-
народних конкурсів Дмитро Андрієць та 
Іван Максимович, під акомпанемент Ві-
талія Кияниці, Ірини Корчинської та Ірини 
Зінець.

Вартим уваги був виступ професо-
ра Римського університету «Ла Сап’єнца» 
Оксани Пахльовської. Вона привітала 
всіх учасників заходу та подарувала Ві-
кторії Лук’янець книжки своєї матері, 
Ліни Костенко, яка є улюбленою поете-
сою співачки.

«Представники українського мисте-
цтва завжди гідно представляють рід-
ну країну у світі, стверджуючи європей-
ськість нашого народу, на відміну від 
української політики», — сказала у своєму 
привітанні професор Пахльовська.

«Відзначення пам’яті Соломії Кру-
шельницької в Римі стало ще одним свід-
ченням, що українці в Італії шанують рідну 
культуру та поширюють знання про Укра-
їну на Апеннінах, бо ми є невід’ємною 
частиною української нації», — зазначив 
спів організатор свята, голова Християн-
ського товариства українців в Італії Олесь 
Городецький.

У приміщенні Українського національного об’єднання в Торонто 
(Канада) відбувся Х конгрес Світової федерації українських жіночих 
організацій. З чотирьох континентів прибули сюди делегати складо-
вих організацій СФУЖО. На конгресі були представлені: Союз укра-
їнок Америки, Об’єднання жінок оборони чотирьох свобід України 
(США), Ліга українських католицьких жінок Канади, Оганізація укра-
їнок Канади ім. Ольги Басараб, Ліга українок Канади, Союз украї-
нок Канади, Організація українських жінок у Великій Британії, Союз 
українок Франції, Союз українок Австралії, Союз українок Аргентини, 
Об’єднання жінок «Просвіти» Аргентини, Союз українок Польщі, Союз 
українок Естонії, Асоціація українських жінок-робітниць в Італії. Кон-
грес відбувся під гаслом: «Разом працюємо, будуємо і захищаємо». 

Серед почесних гостей: Оксана Бризгун-Соколик — почесна го-
лова СФУЖО; Ірина Ключковська — директор Міжнародного інститу-
ту oсвіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка»; мгр. Надія Шміґель — голова комісії СФУЖО до 
НДО ООН; д-р Христина Дурбак (США); Ірина Куровицька — головна ре-
презентантка до ООН від Міжнародної ради жінок (Союз українок Аме-
рики); члени місцевого, провінційного і федерального парламентів.

Упродовж трьох днів було проведено 5 круглих столів, ухвалено 
численні резолюції та конкретні пропозиції, які слугуватимуть доро-
говказом у праці екзекутиви СФУЖО на наступних 5 років.

Учасники конгресу висловили щиросердну подяку голові СФУЖО, 
невтомній громадській діячці Марії Шкамбарі за багатолітню, відда-
ну і сумлінну працю на ниві захисту прав української жінки та для роз-

будови справді незалежної та демократичної Української держави. 
Х конгрес обрав нову екзекутиву СФУЖО. Головою Світової феде-

рації українських жіночих організацій було обрано Орисю Сушко, яка 
має величезний досвід громадської діяльності, доклала багато зусиль 
у відстоюванні рівноправності жінки та протидії торгівлі людьми.

Олександра ФАРИМА 

Х конгрес Світової федерації українських жіночих організацій 

Українців  за кордоном  голосувало мало

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада
У Чикаго обрали 
найкрасивішу українку 

Титул «Міс українська діаспора 2012» здобула 
26-річна Валерія Лосюк із Сан-Дієго (США). Перемож-
ницю було обрано з-поміж 19 красунь.

Першою віце-міс стала Юлія Костюк з Детрой-
та. Другою віце-міс було обрано Мілу Угрин із Чика-

го. «Міс глядацьких симпатій» — Наталія Чайківська з 
Чикаго, Софія Ільчук із Чикаго отримала звання «Міс 
фото».

Зірковим гостем свята був народний артист Укра-
їни Олександр Пономарьов, якого зал приймав ова-
ціями.

Українці Італії вшанували річницю 
від дня народження Соломії Крушельницької

Світлої пам’яті 
Остапа Лапського

Осінні вітри 
з далекої Вар-
шави пригна-
ли сумну звіст-
ку. 20 жов-
тня 2012 року 
на 86-му році 
життя відійшов 
у вічність ви-
датний укра-
їнський поет 
з Польщі, лауреат Шевченківської премії 
України 2007 року Остап Лапський. 

Тепер лише шепіт очерету польських 
боліт, який «був йому за колиску» і яким 
була вбрана скромна поетова оселя у Вар-
шаві, нагадуватиме нам про вчителя, літе-
ратурознавця і мовознавця, прекрасного 
поета й філософа. 

Творчість цієї видатної особистості 
багатогранна: одних він вчив української 
мови й любові до рідного слова у Варшав-
ському університеті на кафедрі україн-
ської філології. Для інших Остап Лапський 
— відомий перекладач, публіцист, есеїст. 
Інші знають його як неперевершеного по-
ета. А ще — діяча підпільної «Солідарнос-
ті», за що і розпрощався з університетом. 

Найбільше Остап любив свою Берес-
тейщину, де 7 липня 1926 року народив-
ся у селі Гуцьках, неподалік Кобриня. Від 
1945 року жив у Польщі, але вся його по-
езія просякнута любов’ю до рідної землі, 
там залишеної. Молодий поліщук здобу-
вав вищу освіту у Вроцлавському та Вар-
шавському університетах, працював ви-
кладачем у Варшаві, співпрацював із ре-
дакцією тижневика «Наше слово» та Поль-
ським радіо. 

Поетична спадщина Лапського скром-
на. Вийшли три збірки його творів, видані 
Українським архівом: «Мій почитачу» (Вар-
шава, 2000), «Обабіч: істини?!» (Варшава, 
2003) та «Себе: розшукую?!» (Варшава, 
2003). Остап Лапський також був лауреа-
том міжнародної премії ім. Богдана Лепко-
го (2003). 

Поет був активним автором українських 
часописів та альманахів Польщі: «Наше сло-
во», «Наша культура», «Український кален-
дар», «Над Бугом і Нарвою». Його охоче пу-
блікували «Гомін», «Дукля», «Прапор», «Жов-
тень», «Сучасність», «Берестейський край», 
«Підляські повідомлення». З поезією Лап-
ського польською мовою знайомило «Zycie 
Literackie» і «Magazyn Literacki», «Lithuania», 
«Arkadia» та інші. Твори поета увійшли до 
польськомовних антологій української пое-
зії: «Antologia poezji ukrainskiej» Ф. Неуваж-
ного і І. Плєсьняровича тa «Po tamtej stronie 
deszczu» T. Kaрабовича.

Нам поет запам’ятався своїм розваж-
ливим і глибоким словом. Пам’ятаються 
поетичні вечори, організовані посоль-
ством України у Варшаві у 2007 – 2008 
роках за участі Остапа Лапського. 

Національну премію України ім. Т. Шев-
ченка восени 2007 року в Українській ам-
басаді йому вручали тодішній голова Шев-
ченківського комітету Роман Лубківський 
та Надзвичайний і Повноважний посол 
України в Республіці Польща Олександр 
Моцик. На загал пан Остап Лапський не 
носив офіційних костюмів. Але з цієї наго-
ди він купив собі такий. Вручення розпоча-
лося біля пам’ятника Шевченка неподалік 
українського дипломатичного представ-
ництва. Були покладені квіти до підніжжя 
молодого Тараса у центрі польської столи-
ці. Потім був урочистий вечір, під час яко-
го збентежений Остап, помолоділий, весе-
лий, сидів у спеціальному фотелі, оточений 
учнями і шанувальниками.

Одним з найцікавіших Шевченківських 
вечорів за участі поета став вечір у підвар-
шавському містечку Вишків. У повітовій бі-
бліотеці зібралося повно народу, щоб до-
лучитися до невичерпного джерела генія 
українського народу та послухати поета 
Остапа Лапського, котрий, як виявилось, 
живе поряд, у Варшаві, і пише українською. 
Це вогнище культури — Вишківська бібліо-
тека — заслуговує на окреме добре слово 
у поширенні української культури в Польщі. 

Остап Лапський був надто вимогливий 
до слова, до прочитання українського тек-
сту. Ось таким запам’ятався нам цей непе-
ресічний український талант з Варшави.

Шанувальники творчості: 
Наталя Савіна, Ірина Сухович, Василь 
Боднар, Володимир Бачинський, 

Микола Ярмолюк 
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Більш ніж за сто років до 
Куликовської битви Західна 
Русь перемогла татар — і по-
чався новий розвиток Русь-
кої державності. Чому підруч-
ники мовчать про це?.. Період 
історії від Данила Галицького 
до Богдана Хмельницького є 
зяючою прогалиною.

Технологія проста: от що ви, на-
приклад, знаєте про період у 400 
років від Данила Галицького до 
Хмельницького? Правильно, майже 
нічого. А це — час, коли ми склали-
ся як нація, коли ми виробили свої 
справжні, властиві тільки нам цін-
ності. 

За часів Данила Галицького ми 
— ще Русь. А от напередодні по-
встання Хмельницького — вже не-
відомо хто. Якщо вірити підручни-
кам — уже українці: «Визвольна 
війна українського народу», «Укра-
їнсько-московський (донедав-
на українсько-російський) дого-
вір 1654 року». Проте відомо, що 
Хмельницький іменував себе «єди-
новладцем і самодержцем Русь-
ким», а Виговський у Гадяцькому 
договорі йменує державу Великим 
князівством Руським.

Технологія і хронологія про-
цесу переінакшення назви Русь 
на окраїну, Україну, зрештою — 
Малоросію оминається. Саме ця 
зміна, на думку Олексія Толкачова, 
дала поштовх виникненню комп-
лексу меншовартості.

Попри скупі відомості про ли-
товських та окремих руських кня-
зів, заснування Запорізької Січі, 
походи Сагайдачного, період іс-
торії від Данила Галицького до 
Богдана Хмельницького є зяю-
чою прогалиною.

Смутне уявлення про те, де по-
ділися «всемогутні» монголо-татари 
та «залишення» права користувати-
ся своєю, руською мовою, збере-
ження православної церкви — ось, 
власне, і все...

 

Міф про «всеперемагаючих» 
монголів як символ 

непорушності Москви
Кожен український школяр 

більш-менш знайомий із прикрою 
поразкою русько-половецького 
війська на річці Калці 1223 року. 
Детально — з падінням Києва у 
грудні 1240-го, з тим, як Данило 
Галицький, за наказом Бурундая, 
розбирав щойно збудовані міста-
укріплення. Краєм вуха чув про пе-
ремогу русько-литовських ратей на 
Синіх Водах у 1362-му. А от про зви-
тягу в Окунівській битві 1276 
року — не відає ні слухом, ні духом. 
Видається, що оспівування Золотої 
Орди, «непереможних татаро-мон-
голів», з їхніми вождями Чинґізха-
ном та Батиєм мало на меті ство-
рити в українців відчуття безсилля, 
марноти руху опору проти тогочас-
ної орди, Російської імперії. А зго-
дом — Радянського Союзу. Либонь, 
це добре розумів Іван Франко, по-
вість якого «Захар Беркут» була 
спробою похитнути цей міф.

Той факт, що Русь об’єдналася 
з Литвою — передовсім для 
спільної боротьби з монголо-та-
тарами — чомусь трактується як 
литовське панування. Натомість лі-
топис свідчить, що ще в ХІІІ (!) сто-
літті русько-литовська коаліція 
вела успішні війни з ординцями, на-
щадками Чинґізхана і Батия! 1263 
рік: біля гирла Прип’яті племінник 
Міндовга, литовський князь Ра-
дивіл Монтілович, з русько-литов-
ським військом ущент розбиває за-
волзьких татар на чолі з Батиєвим 

внуком Киданом, який прислав до 
Новогрудка послів із вимогою ви-
плати данини за п’ять років. Але за-
мість золота та коштовних прикрас 
отримав у відповідь кілька стріл.

1272 року внук Радивіла князь 
Скирмонт Мікгайлович у Кайда-
новому наголову громить хана за-
волзьких татар Балаклая, який 
прийшов на землю білоруську. У 
цьому ж бою загинув і сам Бала-
клай. Після цієї перемоги князь 
Скирмонт перейшов Дніпро і звіль-
нив Мозир, Стародуб, Карачев, 
Чернігів, Турів.

Окунівська битва
«За кількістю сил, що зійшли-

ся, битва на річці Окунівці сміливо 
може бути наречена битвою наро-
дів, як це мало місце на Каталаун-
ських полях, а за своїм значенням 
вона вартує незрівнянно вище Ку-
ликовської битви, тому що покла-
ла край татаро-монгольським до-
маганням на всі південні й західні 
землі Русі й забезпечила нормаль-
ний економічний і культурний роз-
виток русько-литовської держави».

(Юхим Макаровський)

У 1276 році Великий князь Ки-
ївський Святослав, Симеон Друць-
кий, Давид Луцький, княжата Во-
линські, до яких князь Новогруд-
ський Тройнята Скирмонтович «по-
слал... просячи их o ратунок», а 
також два брати Тройняти, що сто-
яли на чолі князівств Карачаївки 
й Чернігівського, Пісимонт Туров-
ський і Стародубський, у закруті рі-
чок Дніпра та Прип’яті, над річкою 
Окунівкою завдають нищівної по-
разки сину Балаклая, хану Курдану. 

Це сталося тоді, коли останній, 
прагнучи помститися за батька, зі-
брав Казанську, Кримську, а також 
Ногайські та всі орди Заволжя й пі-
шов на руські князівства, вогнем і 
шаблею плюндруючи все на своє-
му шляху.

На думку радянського істори-
ка Арсенія Насонова та відомо-
го мандрівника й дослідника За-
хідної Монголії Григорія Грумм-
Гржимайло, у складі татарського 
війська були й дружини північ-
но-східних руських князів. Хоча 
літописи повідомляють про це нео-

хоче.
Пройшовши південною околи-

цею Володимиро-Суздальського 
князівства, татари вийшли в ра-
йон Прип’яті й таборували за Мо-
зирем над річкою Окунівка. Сюди, 
до розташування татарського ста-
ну, підійшли русько-литовські раті й 
атакували ворога. Битва почалася 
рано-вранці й тривала цілий день. 
Обидві сторони билися з великим 
завзяттям, але до вечора опір ор-
динців було зломлено, і вони кину-
лися навтікача.

Переслідування тривало до гли-
бокої ночі. Лише з невеликою час-
тиною сил Курдану вдалося вряту-
ватися. Багато полягло в цьому бою 
й русько-литовського лицарства: 
Симеон Друцький, Андрій Давидо-
вич, Любарт Карачевський, Піси-
монт Туровський, брати Тройняти.

Отож уже через 20 – 30 років 
після татаро-монгольської нава-
ли влада Золотої Орди над Захід-
ною Руссю припинилася. Причому 
більш ніж за сто років до Куликов-
ської битви. Від цього часу почина-
ється новий процес розвитку Русь-
кої державності. Чому підручники 
мовчать про це?!

Коли Карамзін створив мону-
ментальну «Російську історію», в 
якій проводив ідею керівної ролі 
Москви в її боротьбі за повален-
ня «татаро-монгольського ярма» 
і створення Російської імперії, то 
для Окунівської битви там не зна-
йшлося місця. А білорусько-литов-
ські літописи були оголошені нена-
дійним джерелом. Українські істо-
рики йдуть торованим шляхом.

Чим Рюриковичі «україн-
ськіші» од Гедиміновичів?

«Дехто з українців ще добачає 
існування держави в часи Київської 
та Галицької Русі, але далі вже — 
все, суцільна неволя». 

(Юрій Винничук)
1254 року, після примирення з 

литовцями, Данило Галицький по-
садив на князівство в Новогрудку, 
столицю Великого князівства Ли-
товського, свого четвертого сина 
— Романа Даниловича. У ті часи ця 
територія називалася Чорною Рус-
сю. Ще один син князя Данила — 

Шварно — був одружений із донь-
кою Міндовга й після Міндовга сам 
став Великим князем Литовським.

У 1321 році, після вигнання 
з Києва Гедиміном князя Київ-
ського Станіслава, який утік до 
Рязанського князівства, Рюри-
ковичів змінюють родичі або 
нащадки Гедиміна.

«На Києві на інших пригородках 
призначив старшим намісником 
своїм Міндовга, князя Гольшан-
ського, сина Гольшанського, крев-
ного свого, котрий був у руську віру 
охрещений і панував над Києвом 
аж до Володимира Ольгердовича, 
князів Слуцьких предка...»

Чи не найвідомішим для україн-
ців є Любарт-Дмитро Гедимінович, 
князь Любарський (Східноволин-
ський), Луцький, Волинський та Га-
лицький.

Сини Ольгерда — Володимир, 
князь Київський та Корибут-Дми-
тро, князь Чернігівський і Новго-
род-Сіверський — карбували влас-
ну монету й підтримували прагнен-
ня місцевої знаті до самостійності, 
дедалі частіше відмовляючись під-
корятися Великому князю.

Якщо вважати Гедимінови-
чів — Любарта (Дмитра), Воло-
димира Ольгердовича, Корибута-
Дмитра та інших князів, які одру-
жувалися з руськими князівнами, 
мали руські імена — не нашими, 
то як бути з Рюриковичами? Хто 
ж тоді князі Олег (Хелгі), Ольга (Хел-
га), Ігор (Інгвар), Володимир (Валь-
демар) Великий?

Либонь, русько-литов-
ські князі не вписалися в мос-
ковоцентричну концепцію 
об’єднання руських земель на-
вколо Москви.

Мати України
«Державний устрій ВКЛ у XIV 

столітті був дуже подібний до старої 
Руської держави. Чи то було наслід-
ком аналогічного державного про-
цесу, чи був тут вплив понять русь-
кого державного права, перейня-
тих литовською династією разом із 
руською культурою, — тяжко ріши-
ти. Найскорше, що було тут і перше, 
й друге». 

(Михайло Грушевський)
Цю велику державу, яка від 

1398 року називалася Велике 
князівство Литовське, Руське і 
Жемайтійське, і дев’яносто відсо-
тків території якої становили землі 
Київської Русі, населяли переваж-
но русини. Руська культура, зако-
ни та звичаї були панівними у кня-
зівстві. Статут Великого князівства 

Литовського увібрав у себе норми 
римського, руського («Руська прав-
да»), польського і німецького коди-
фікованого та звичаєвого права. 

Його положення діяли на 
землях Литви і Русі аж до се-
редини ХІХ століття. А деякі з них 
зберегли законну силу в Чернігів-
ській і Полтавській губерніях аж до 
1917 року.

Лише в XIX столітті історичну на-
зву Литва, яка до цього часу стосу-
валася сучасних білоруських, укра-
їнських і литовських земель, з полі-
тичних мотивів було закріплено за 
тими, які становлять сучасну Литов-
ську республіку.

Якщо Київську Русь можна 
вважати бабусею України, то 
Велике Князівство Литовське 
фактично є її матір’ю, як пев-
ною мірою і Річ Посполита. В 
обох — найвпливовішими, найба-
гатшими і найшановнішими були 
наші руські магнати, бо ж мали ве-
летенські земельні угіддя. Русь-
кі князі входили до складу велико-
княжої ради і разом з литовськими 
панами становили провідну вер-
ству держави. Православна церк-
ва мала змогу вільно розвиватися 
й впливати на культурно-освітній 
розвиток країни.

У вересні 1632 року було ство-
рено Києво-Братську колегію, зго-
дом колегія іменувалася Києво-
Могилянською. Згідно з Гадяцьким 
договором 1658 року колегії нада-
вався статус академії, і вона отри-
мувала рівні права з Ягеллонським 
університетом. Указом Синоду в 
1817 році Академію було закрито.

Руська — староукраїнська — 
мова в діловодстві Речі Посполитої 
вживалася на рівних із польською.

«Нам стільки часу втовкмачува-
ли в голову про польських завойов-
ників, і ніхто не завдавав собі праці 
придивитися до них ближче. Проте, 
виявляється, всі ці Потоцькі, Чарто-
рийські, Чернецькі, Вишневецькі, 
Конецьпольські — расові українці 
з діда-прадіда. Українські магнати 
вже створили державу в державі, і 
поволі йшло до того, що Україна мо-
гла перетворитися на окреме коро-
лівство... Від кого ж визволяв нас 
Хмельницький своєю визволь-
ною війною? І з того, і з тамтого 
боку були у війську українці — 
як селяни, так і шляхта. Чи це не 
скидалося більше на громадянську 
війну?» — запитує Юрій Винничук. 
Питання й досі відкрите...

Роман РЕКЕВЧУК, 
публіцист

«Українська правда», 
«Історична правда»

Чотирьохсотлітня амнезія

Великий князь Литовський Гедимін

Князь, король Данило Галицький
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Український поет, ще з «комсомольського 
призову» 1920-х років, Микола Шеремет був 
добрим приятелем моїх батьків. Тоді, у 1960-
ті, він щоліта відпочивав у нашому селі Авді-
ївка, на Десні. Трохи пізніше, у 1970-ті, коли я 
вчився в Києві в університеті і провідував Ми-
колу Спиридоновича, він якось дав мені по-
читати цікаві документи. То був вердикт уря-
дової комісії (здається, республіканської, а, 
може, й союзної) щодо загибелі Миколи Що-
рса. Документ вражаючий. Висновок був од-
нозначний: славетного героя громадянської 
війни Миколу Щорса було вбито — підступно, 
своїми ж, червоними. Усталена за десятиліття 
версія про загибель Щорса в бою з петлюрів-
цями від кулі ворожого кулемета була спрос-
тована абсолютно. Ексгумація тіла Щорса, по-
хованого в далекому Куйбишеві на Волзі, су-
дово-медична експертиза встановили, що 
комдив був убитий, по-перше, не кулеметною, 
а револьверною кулею, по-друге, пострілом 
не в скроню, а ззаду, в потилицю, з відстані в 
кілька кроків. 

Звичайно, цей очевидний, тим паче для 
військових людей, факт неможливо було 
приховати і тоді, 30 серпня 1919 року, коли 
загинув Щорс. Але про це знали лише ті, 
кому належало, а те, що мільйонам людей 
була нав’язана зовсім інша версія, стало ще 
одною з численних таємниць, одним із чис-
ленних злочинів проти правди комуністич-
ного режиму. 

Втім, і в 1970-ті ця брехлива правда за-
лишалася панівною. Іншої говорити не мож-
на було. Однак насправді таємниця ця не була 
вже такою таємницею серед соратників Що-
рса. Хоч перша ексгумація останків комдива 
була зроблена ще у 1949 році. Потім було роз-
вінчано культ особи Сталіна, начебто ж поча-
лося відтворення історичної правди, і відтво-
рювати її треба було, починаючи не з трагіч-
них 1930-х, коріння терору гніздилося ще в 
роках революції і громадянської війни. Про-
те правда відкривалася дозовано. Тому й у 
1970-ті, вже після хрущовської «відлиги», на 
початку часів «розквіту застою» Брежнєва, 
документи урядової комісії могли числитися 
«антирадянською пропагандою і агітацією», 
тобто криміналом. І про це велено було мов-
чати ще не одне десятиліття. 

Останню крапку в історії загибелі Щорса 
не поставлено і в наступні десятиліття. Най-
більш імовірними вбивцями називають двох 
найближчих соратників Щорса, які перебу-
вали поруч з ним у момент загибелі комдива. 
Це його заступник — 23-річний Іван Дубовий і 
політінспектор ХІІ армії, до складу якої входи-
ла 44 дивізія Щорса, дещо старший за віком 
таємничий Павло Танхіль-Танхілевич. На ру-
ках Дубового Щорс і помер за 15 хвилин піс-
ля смертельної кулі, Дубовий робив комдиву і 
перев’язку голови, чомусь не допустивши до 
цього медсестру штабу. У 1930-ті роки Дубо-
вий, арештований як ворог народу, навіть зі-
знався на допиті у вбивстві Щорса, заявивши, 
що це саме він вистрілив ззаду комдиву в го-
лову. Втім, ціна цим зізнанням, даним у НКВС, 
відома. Хоча, можливо, дійсно саме Дубовий і 
стріляв за наказом і намовою Танхіль-Танхіле-
вича, котрий для прикриття і маскування зро-
бив кілька пострілів у ті ж секунди. 

Вагон з тілом покійного командира при-
був до Новозибкова, де був розташований 
штаб XII армії. Церемонії прощання з улю-
бленцем червоноармійців організовано не 
було, наспіх запаяну труну перевантажили до 
товарного вагона і відправили у глибокий ра-
дянський тил — до міста Самари, де 14 верес-
ня на старому православному кладовищі Що-
рса й поховали. 

Звичайно ж, щоб убити командира дивізії, 
одного з найвідоміших у Червоній армії, мала 
бути команда згори, від командування армії, 
фронту, а загалом — від вищого військового 

командування — Реввійськради, яку очолю-
вав організатор Червоної армії Троцький. 

Чому вбили Щорса і не лише його? Досить 
сказати, що протягом якихось кількох тижнів 
було вбито трьох відомих українських черво-
них командирів. Окрім Щорса, це два його ко-
мандири полків: наприкінці липня раптово і 
загадково помер командир Таращанського 
полку Василь Боженко, а 11 серпня загинув 
командир Новгород-Сіверського полку Тимо-
фій Черняк. 

Для розуміння ситуації треба дати ко-
роткий історичний екскурс. Скориставшись 
гаслом більшовиків, одним із тих, завдяки 
яким вони й захопили владу, про те, що Ро-
сія — тюрма народів і відтак радянська вла-
да гарантує «право націй на самовизначення, 
аж до створення власних держав», Україна і 
утворила на уламках Російської імперії влас-

ну державу. Ще наприкінці 1917 року Цен-
тральна Рада проголосила утворення Укра-
їнської Народної Республіки, яка в січні 1918 
року була проголошена суверенною держа-
вою. Водночас Росія через підконтрольних їй 
українських більшовиків інспірувала проголо-
шення в Харкові у грудні 1917 року так званої 
Української радянської республіки. Почалася 
пряма військова агресія більшовицької Мос-
ковії на Україну, під приводом підтримки ра-
дянської республіки. Громадянська війна, що 
палахкотіла в Росії, перекинулася і на Укра-
їну. До літа 1919 року ця війна тривала вже 
понад півтора роки, і кінця їй не було видно. 
Тому червона Москва протягла 1 червня 1919 
р. законодавче оформлення військово-полі-
тичного союзу формально незалежних радян-
ських республік, насамперед Росії і України. 
Фактично ж збройні сили радянської України, 
і так підконтрольні Москві, вже повністю пе-
реходили під її командування. Українські диві-
зії, одною з яких командував Щорс, вливали-
ся до складу XII радянської армії.

Та все йшло не так гладко, як воліла біль-
шовицька Москва, яка не враховувала ні 
волі українського селянства, ні своїх союз-
ників — лівих партій в Україні, насамперед 
есерів, позиції яких тут були досить сильни-
ми. Українські червоні командири в будь-
який момент могли усвідомити, що вони на-
самперед українці. Досить згадати отамана 
Миколу Григор’єва, який був призначений 
командиром 6-ої Української радянської ди-
візії, а вже 9 травня того ж таки 1919 року 
його дивізія виступила проти більшовиків. 
Начальником штабу цієї дивізії був леген-
дарний Юрій Тютюнник, який згодом стане 
генерал-хорунжим армії УНР і очолить Лис-
топадовий рейд 1921 року проти комуніс-
тичної влади. Зайве говорити про таку ле-
гендарну постать як Нестор Махно, котрого 

стрімкі історичні сюжети, прагнення захис-
тити українського селянина, дати йому волю 
приводили в табір більшовиків, але потім 
їхні дороги різко розходилися. А Махно міг 
підняти десятки тисяч озброєних селян. 

Микола Щорс, як і Боженко, і Черняк, зда-
валося б, вірно служили радянській владі. Але 
вони все ж були небезпечними для неї тим, 
що в будь-який момент могли стати на чолі 
справді українських національних військових 
формувань, стати на бік УНР проти російської 
агресії. Ось чи не основна причина знищення 
легендарного комдива і його соратників. 

Другою причиною можна назвати праг-
нення більшовицької Росії ввести залізну дис-
ципліну у своїх військах у дуже непевних пе-
рипетіях громадянської війни. Не в останню 
чергу тому більшовики й перемогли в цій ві-
йні, на відміну від їх розхристаних, розірваних 
на кілька таборів противників. Третя причи-
на криється в притаманному більшовицькому 
режимові синдромі самопоїдання, самозни-
щення. Як павуки в банці, більшовики нищили 
одне одного з перших днів радянської влади і 
всі наступні десятиліття, записуючи мільйони 
вчорашніх соратників у вороги народу. 

А тепер перейдімо до долі ще одного ге-
роя громадянської війни, очевидно, найви-
датнішого, — Чапаєва. Адже й феномен Що-
рса виник після того, як Сталін дав вказівку 
Олександрові Довженку звеличити засоба-
ми кіно до того не так уже й відомого черво-
ного командира, білоруса за національніс-
тю Миколу Щорса, який прожив усього 24 
роки. Завдання «зробити українського Ча-
паєва» було виконане. 

Але і доля самого Чапаєва схожа на 
долю Щорса, та й загинув він буквально че-
рез 6 днів (!) після українського комдива. І, 
виявляється, теж був знищений своїми ж, 
червоними. Якщо не власноруч, то просто 
був підставлений, кинутий на погибель від 
рук супротивника. Одна відмінність: з трьох 
названих причин загибелі Щорса тут, схоже, 
відсутня перша — національна. Навряд чи 
уральський козак Чапаєв був небезпечний 
більшовикам у національному плані, хоча, 
врешті, козаки не раз бунтували проти Мос-
ковії. А от обидві інші причини тут присутні, 
бо типові для режиму. 

На відміну від історії загибелі Щорса, до-
волі давно оприлюдненої, історія загибелі Ча-
паєва відкрилася порівняно недавно, хоч про 
це теж ходили здогадки. Навіть у хрестома-
тійному фільмі «Чапаєв» проскакують нотки 
конфлікту народного полководця з казенним 
більшовицьким керівництвом. А справжня іс-
торія життя і загибелі Чапаєва виявилася ще 
більш трагічною. 

Пропонуємо нашим читачам фрагмент 
інтерв’ю, надрукованого в київській газеті 
«Бульвар Гордона». Автор інтерв’ю — правнуч-
ка Василя Чапаєва Євгенія, котра, як і її бабу-
ся Клавдія, донька комдива, доклала багато 
зусиль для встановлення історичної правди. 
Друкуємо в оригіналі, зберігаючи автентич-
ність і абсолютну точність оповіді. 

Петро АНТОНЕНКО

Правнучка Василия ЧАПАЕВА 
Евгения: 

«За голову Чапаева, живого или 
мёртвого, Антанта давала 25 

тысяч золотом, а советское прави-
тельство — 15 тысяч: самое инте-
ресное, что деньги эти заплатили»

За давностью времен, под обухом 
правды о социалистической революции 

и её вдохновителях ко многому теряет-
ся интерес. Но если вникнуть в подроб-
ности чапаевской судьбы, из образа 
храброго красного командира, кавале-
ра трёх царских Георгиевских крестов 
и советского ордена Красного Знаме-
ни начинает «сочиться душа». Душа, из-
болевшаяся от несчастливой любви, из-
мен и предательства. Так кому же, как 
не потомкам Чапаева, извлечь из-под 
толщи времён правду о родном чело-
веке? Его дочь Клавдия Васильевна по 
крупицам выискивала эту правду в ар-
хивах, записывала со слов ещё живых 
тогда чапаевцев. Его правнучка Евге-
ния собрала всё, что узнала от своей ба-
бушки, что отыскала сама, и написала 
две книги.

«ОТ ТОГО, ЧТО БАБУШКЕ ПРИХОДИЛОСЬ 
ЧИТАТЬ В АРХИВАХ, ОНА НА НЕРВНОЙ 

ПОЧВЕ ПОКРЫЛАСЬ ЭКЗЕМОЙ» 
— Евгения Артуровна, что дается 

Вам труднее — писать книги о Чапае-
ве или их издавать? Интерес к истори-
ческой литературе сегодня массовым 
никак не назовёшь. Вот если б в свет 
вышел сборник анекдотов о Чапаеве, 
на коммерческую целесообразность 
ещё можно было бы рассчитывать...

— Я и не ждала, что издатели выстроятся 
в очередь: Чапаев уже не популярен так, как 
раньше. Кто-то и имени такого не слышал, а 
кто-то думает, что это персонаж из анекдотов.

Считаю, что историю нужно знать. 
Поэтому и написала книгу «Мой неизвест-
ный Чапаев». На мой взгляд, она получи-
лась честной и сенсационной. Чапаева ведь 
предали не противники, а свои, красные. В 
советское время эта правда не могла быть 
обнародована, как вы понимаете. Люди ду-
мали одно, говорили другое. Если человек 
неосторожно высказывался, последствия 
могли быть самыми ужасными.

— Но дочь Чапаева Клавдия Васи-
льевна, даже зная правду о его гибели, 
всё равно хранила верность советским 
идеалам?

— Она была до мозга костей комму-
нистом, партийным работником. Спрово-
цировать её каверзным вопросом о Ча-
паеве или же о советском строе не удава-
лось никому. Когда началась перестройка, 
многие её знакомые с радостью приняли 
перемены. Но если в разговоре с ней кто-то 
ругал советскую власть, она просто прекра-
щала отношения с этими людьми, даже если 
их связывала полувековая дружба.

— Она много времени проводила в 
исторических архивах. Что ей удалось 
там найти?

— Бабушка так и не решилась расска-
зать о сенсационных документах, на которые 
наткнулась. Она не раз встречалась с чапа-
евцами, пережившими моего прадеда. Со-
бираясь вместе, они отчаянно спорили, 
доходило даже до драк: «А ты молчи! 
Ты вообще в обозе сидел!» 

Чапаєв, як і Щорс, 
був знищений своїми ж, 
червоними

Фельдфебель Чапаев с первой супругой 
Пелагеей Никаноровной Метлиной, 1916 

год. «В 16-летнюю плясунью, певунью, 
красавицу Василий влюбился без памяти».

Борис Бабочкин в роли Чапаева 
и Леонид Кмит (Петька) в легендарном 

фильме братьев Васильевых 
«Чапаев», 1934 год.
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Вийшла книга документів про 
Українську Гельсінську спілку
На восьмистах сторінках книги «Українська Гель-

сінська спілка у спогадах і документах» вміщено спо-
гади понад 40 лідерів УГС та вперше опубліковані та-
ємні документи КДБ.

У книзі, окрім спогадів очевидців та секретних до-
кументів КДБ, містяться й унікальні фотографії. На од-
ній зі світлин В’ячеслав Чорновіл зачитує декларацію 
Української Гельсінської спілки.

Збірка вийшла у видавництві «Ярославів Вал», упо-
рядник — Олесь Шевченко — сам був членом УГС від 
1976 року. 

«Книжка написана не науковцями, не спостеріга-
чами збоку, а безпосередніми учасниками подій, і в 
цьому велика її цінність. Нам вдалося зібрати настіль-
ки багато важливих матеріалів, що обсяг книги дозво-
лив помістити десь тільки десяту їх частину. У збірці со-
тні і сотні імен», — каже упорядник Олесь Шевченко.

Директор видавництва «Ярославів Вал», письмен-
ник Михайло Слабошпицький відзначає, що Україн-
ська Гельсінська спілка відіграла значну роль у ста-
новленні України як незалежної держави: «Це дуже до-
бре, що врешті вдалося задокументувати, зібрати най-
важливіше в одній книзі, щоб про діяльність УГС мали 
змогу вивчати наступні покоління. Я думаю, що цим 
узагалі мав би займатися цілий інститут, бо обсяг ро-
боти дуже великий, і ми ще самі не повністю усвідом-
люємо суспільної значущості появи цієї збірки».

Документи, які містить книга, старанно приховува-
лися від оприлюднення. Історик Володимир В’ятрович, 
який на посаді директора архіву СБУ розсекретив ар-
хіви КДБ, каже, що таких документів залишилося дуже 
мало: «Це століття в українській історії є дуже мало-
дослідженим, бо історики не мали доступу до джерел. 
Саме в той час, коли Гельсінська спілка розпочина-
ла свою діяльність, радянська влада видала вказівку 
про знищення документів в архівах КДБ. І це великий 
успіх, що сьогодні маємо змогу оприлюднювати хоча б 
ті джерела, що вціліли».

Українська Гельсінська спілка — громадсько-по-
літична і правозахисна організація, заснована 7 липня 
1988 року у Львові. Вона була ідеологічним та органі-
заційним провідником національно-визвольної рево-
люції кінця 1980-х — початку 1990-х років.

Члени спілки брали участь у створенні перших де-
мократичних громадських організацій: Товариство 
української мови, «Зелений світ», «Меморіал», Народ-
ний рух України за перебудову.

Росіяни забувають 
про сталінські репресії
Більшість росіян вважають, що сталінські репресії 

дійсно були і треба зберігати пам’ять про їхні жертви, 
проте частка таких респондентів зменшується.

Згідно з результатами опитування, проведеного 21 
жовтня в 100 населених пунктах 43 суб’єктів РФ серед 
1500 респондентів, дві третини російських громадян 
(62%) згодні з тим, що в часи Сталіна в СРСР прово-
дилися репресії. Цей показник порівняно з підсумка-
ми аналогічного опитування  2011 року знизився на 
тринадцять відсоткових пунктів (75%). Протилежної 
точки зору дотримуються 16% респондентів, що удвічі 
більше, ніж 2011 року (8%). Не визначився зі своєю по-
зицією кожен п’ятий (22%) учасник опитування.

Тим часом більшість опитаних респондентів (63%) 
підтвердили соціологам, що репресії ніяк не позначи-
лися на їхніх сім’ях, торкнулися сім’ї кожного шостого 
(15%). При цьому 7% повідомили, що серед репресова-
них були родичі їхніх знайомих, ще 4% знають людей з 
подібною долею.

Як показало опитування, оцінка росіянами сталін-
ських репресій залишається неоднозначною. Хоча 
половина (48%) респондентів вважає, що діям влади 
того часу немає виправдання, кожен третій (30%) ви-
знав, що йому важко визначити допустимість репре-
сій для радянської історії. Готові виправдати дії радян-
ських керівників 12% опитаних, 10% не визнають фак-
ту організації репресій.

Нині дві третини росіян (60%) вважають, що День 
пам’яті жертв політичних репресій слід відзначати. 
Однак цей показник упав порівняно з 2011 роком на 
13 відсотків (73%).

Говорячи про майбутнє Росії, лише кожен п’ятий 
(20%) респондент з упевненістю заявляє, що політичні 
репресії в країні більше не повторяться, 23% у пер-
спективі цілком допускають появу нової хвилі репре-
сій. Від 1991 року 30 жовтня в Росії відзначається 
День пам’яті жертв політичних репресій, які постраж-
дали від Великого терору 1937 – 1938 років.

За соцопитуванням КМІС, проведеним у червні 
2011 року, 36% українців вважають Сталіна великим 
вождем.

Панорама історіїЧапаєв, як і Щорс, 
був знищений своїми ж, 
червоними

Поняв, что правды об отце от них 
не узнаешь, она стала ездить 

по различным архивам. 
От того, что ей приходи-

лось там читать, бабушка покрылась 
экземой на нервной почве. Стало 
ясно, что Чапаева убивали свои же, 
что это была диверсия.

Все документы, которые можно 
было, она пересняла, а если возмож-
ности такой не было, шла в дамскую 
комнату и там, на коленке, по памя-
ти записывала то, что прочла. Потом 
нанимала машинистку, которая печа-
тала текст. Так продолжалось много 
лет... 

— Имена тех, кто виновен в ги-
бели Чапаева, Клавдии Васильев-
не были известны?

— Конечно. Их было четверо, и 
бабушка хорошо знала этих людей. 
При встрече не боялась спросить: 
«Как вы могли так поступить?» Они 
отвечали, что просто хотели жить. 
Но их имена обнародовать было не-
возможно, поскольку, будучи преда-
телями в гражданскую войну, в годы 

Великой Отечественной они вдруг 
стали героями и заняли потом очень 
высокие посты.

— Почему в своей книге Вы 
тоже не решились их назвать?

— Поверьте, это очень известные 
имена, и если я стану их раскрывать, 
меня могут обвинить в стремлении к 
дешёвому пиару. Тем более, что у этих 
людей есть дети и внуки... Этих лю-
дей знали многие чапаевцы, поэтому 
тайны всё равно не получилось. Ба-
бушка в своё время даже писала 
Крупской, надеялась, что та поможет 
восстановить справедливость. Но 
Надежда Константиновна уже была в 
опале и никакого влияния не имела. 
Она ответила, что за давностью лет 
разобраться в этой истории невоз-
можно. А потом бабушку предупре-
дили, что эту тему трогать не нужно... 
Свою тайну она хранила до 90-х годов 
прошлого века. Потом рассказала эту 
историю мне и ещё директору музея 
Чапаева... 

— Так чем же и кому мешал 
Чапаев?

— Мешал и «белым», и «красным». 
Он был честным командиром и 
независимым человеком, смело спо-
рил с начальством, его называли 

«неуправляемым партизаном». Васи-
лий Иванович понимал, что предсе-
датель Реввоенсовета Троцкий, обла-
дая блестящим ораторским талантом, 
был слабым стратегом, и не хотел ис-
полнять его приказы, грозившие гибе-
лью не только чапаевским бойцам, но 
и тысячам ни в чем не повинных лю-
дей. Я слышала от чапаевцев разго-
вор о том, что за голову Чапаева, жи-
вого или мёртвого, Антанта давала 
25 тысяч золотом, а советское прави-
тельство — 15. Самое интересное, что 
деньги эти заплатили.

— В чём именно заключалось 
предательство? 

— Василию Ивановичу прислали 
четыре аэроплана, которые летали 
над уральской степью, — там всё как 
на ладони, и не заметить продвиже-
ния войск на открытом пространстве 
невозможно. Но пилоты-разведчики 
докладывали Чапаеву: «Всё спокой-
но». А врагу сообщали местораспо-
ложение его дивизии. То, что лётчики 
были предателями, стало понятно 
уже тогда, 4 сентября 1919 года. Чем 

они руководствовались? Всё весьма 
прозаично — деньги, деньги и ещё 
раз деньги...

— Вы считаете, что Чапаева, 
если бы он не погиб в Лбищенске 5 
сентября 1919 года, всё равно бы 
устранили?

— Да. Именно с этой целью в 
Пугачёвск, где размещалась 25-я ди-
визия Чапаева, прибыл председатель 
Реввоенсовета Лев Троцкий. Его за-
дачей было навести порядок, отстра-
нить Чапаева от командования и рас-
стрелять за невыполнение приказов. 
Приехал он на двух бронепоездах, с 
пулемётами, развёрнутыми в сторону 
города. Четыре часа не выходил из ва-
гона, ждал, пока ему доложат обста-
новку. А Василий Иванович тем вре-
менем специально для гостя закатил 
такой парад — даже с фронта отозвал 
бойцов! 

Троцкий был поражён. Ему ещё и 
шикарный обед устроили. Видя, как 
бойцы относятся к своему комди-
ву, просто побоялся объявить ему об 
аресте. Лев Давыдович понимал, что с 
плаца до своего бронепоезда не добе-
жит, что лихие чапаевцы расстреляют 
его в спину и никакая охрана не помо-
жет. Троцкому ничего не оставалось, 

как поблагодарить Чапаева за этот па-
рад и наградить его золотыми часами.

— И всё же от командования 
дивизией Василий Иванович был 
отстранён...

— Да, он получил от Троцкого 
невыполнимое задание — сформи-
ровать Вторую николаевскую диви-

зию за четыре дня. С нуля, не имея ни 
людей, ни командиров, ни оружия, ни 
провианта, ни боеприпасов. Но Ча-
паев и это сделал — не на бумаге, 
а на деле. Получал из Реввоенсове-
та приказ за приказом: идти на вра-
га лобовыми атаками, а это для бой-
цов верная гибель. В итоге Василий 
Иванович нашёл свое решение: раз-
делил дивизию на две части, и бойцы 
заходили с флангов, за 20 киломе-
тров — отбирали у врага бронетех-
нику, бились врукопашную. А сзади 
Чапаев пускал скот, который громко 
топал и пылил, заставляя противни-
ка думать, что на него надвигается 
несметное войско. Вот такая воен-
ная хитрость.

— Комдив догадывался, что под 
него копают свои же? 

— Не догадывался, а знал навер-
няка. Посылал командованию теле-
грамму за телеграммой: «Если нуж-
на моя жизнь, возьмите, но зачем же 
подвергать смертельной опасности 
вверенных мне людей? Меня искус-
ственно отрывают от моих дивизий. У 
нас нет ни снарядов, ни боеприпасов, 
ни машин, ни еды. Урожая нет, шелу-
шим колосья, варим зёрна, тем и пита-
емся, этим кормим и лошадей».

Правнучка Чапаева Евгения 
назвала свою дочь Василисой в честь 

знаменитого прадеда.

Василий Чапаев (в центре с белым платком на голове) и Дмитрий Фурманов (слева от Чапаева) среди командиров 
и политработников 25-ой стрелковой дивизии, 1919 год.
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Скільки ж це років я читаю О.Генрі? 
Якось у букіністичному магазині на Хре-
щатику в Києві я надибав на такий то-
мик у коричневій палітурці: «О.ГЕНРИ. 
Рассказы», видавництво «Радянський 
письменник», Київ, 1955 рік, 768 сторі-
нок. 

Це була та сама книга! Ну, мабуть, 
не те, щоб саме той примірник, але рід-
ний брат ТОГО, яким для мене почався 
О.Генрі. З того ж 300-тисячного (!) тиражу. 

Утім, напевно ж, тоді, у 1955 році, я, 
семирічний, його ще не читав. Це вже піз-
ніше, через кілька років. Принаймні до-
бре пам’ятаю радіопередачу 1962 року. 
Телевізорів тоді в моєму селі Авдіївка, 
зрозуміло, ще не було. Не було й електри-
ки, вона прийде лише наприкінці 1960-х. 
Тому дротове радіо в селі було якимось 
феноменом. У нашій хаті його слухали, 
затамувавши подих, особливо довгими 
зимовими вечорами й особливо такі пе-
редачі як «Театр перед мікрофоном» і по-
дібні. Так от, 1962 року я слухав у цьому 
домашньому радіотеатрі інсценізацію од-
ного з блискучих оповідань О.Генрі «Без 
вимислу». Виявляється, саме відзнача-
ли 100-річчя від дня народження пись-
менника. (Виходить, нині відзначаємо 
150-річчя). Як зараз, пригадую, як героїня 
оповідання, молода дівчина, наївно гово-
рить про величезний Нью-Йорк, де зник її 
коханий: «Я ніколи не думала, що це таке 
величезне місто».

На той час я, 14-річний, уже це читав. 
Завдяки нашій сільській бібліотеці й бі-
бліотекарці Проні Артемівні. Якось пізні-
ше вона вмовила мене, старшокласника, 
прочитати повість Івана Франка «Пере-
хресні стежки», і я був просто вражений: 
виявляється, ось так можна було написа-
ти про кохання. 

Я інколи заходжу до нашої сільської 
бібліотеки в Авдіївці, що й зараз у тому ж 
«фінському будиночку», який у дитинстві 
здавався наче більшим, а зараз — такий 
малий посеред центру села. Але книги тут 
чудові, особливо старі: збережено україн-
ську і світову класику. Може, десь на по-
лицях є і ОТА книга. 

І ось усі наступні десятиліття, за які 
було стільки всього прочитано, як вогник, 
запалений у душі підлітка, тепліло ім’я 
цього письменника. 

У чудового російського письменника 
Володимира Солоухіна є цікаве спостере-
ження в його «Камінцях на долоні». Він ко-
ментує, як одна читачка в анкеті про сві-
точів російської поезії поставила на пер-
ше місце не Пушкіна, Лермонтова, Блока, 
Ахматову чи Цвєтаєву, а поета, як гово-
риться, другого ряду — гарного, теплого, 
душевного, але не з визнаних геніїв. Ні-
чого дивного, пише Солоухін і пояснює це 
так. Існують письменники — гіганти, сві-
тила, котрі, як Сонце, завжди з нами. Але 
інколи людині хочеться, окрім Сонця, ще й 
зігрітися холодного зимового вечора про-
стою в’язанкою соснових чи березових 
дров. 

Яке чудове порівняння: О.Генрі, ніко-
ли не числячись у когорті титанів літера-
тури, весь час, усі ці понад сто років — у 
читацьких душах. Звідки ж така своєрідна 
магія людяності, магія душі? Щоб пошука-
ти відповідь, перегорнімо сторінки життя 
письменника. 

Вільям Сідней Портер, який згодом об-
рав собі літературний псевдонім О.Генрі, 
народився 11 вересня 1862 року на Пів-
дні США, в містечку Грінсборо (штат Пів-
нічна Кароліна) в сім’ї сільського ліка-
ря. Хлопець рано залишився без матері. 
Батько його після смерті дружини запив, 
кинув лікарську практику і махнув рукою 
на сина. Підліток був залишений сам на 
себе. У 15 років він кинув школу і всту-
пив учнем до аптекарського магазину, де 
завдяки природному розвитку, ерудиції 
здобув професію фармацевта. У 20 років 
Білл вирушив до знайомих у Техас — під-
лікувати здоров’я і побачити світ на цій 
ще мало обжитій околиці США. Він жив на 
ранчо, спілкувався з ковбоями та іншою 
строкатою публікою прерій. 

Невдовзі 22-річний Білл перебрав-
ся в містечко Остін, столицю Техасу, де й 
осів аж на 12 років. Працював клерком, 
бухгалтером, касиром у банку. Багато 
займався самоосвітою, звідси згодом у 
письменника численні історичні та літе-
ратурні ремінісценції. Пробував перо в 
техаських газетах і журналах, виявляючи 
неабиякий гумористичний талант. 

Наприкінці 1894 року банківська ре-
візія виявила у касира Портера нестачу в 
5 тисяч доларів — суму на той час доволі 
солідну. Чи то Портер проявив халатність, 
чи, за іншою версією, взяв на якийсь час 
гроші для підтримання видаваного ним 
тижневика і не встиг вчасно повернути, 
сказати важко. Була надія, що обійдеться 
без суду, але через рік з лишком, у люто-
му 1896 року, Портер був арештований і 
звинувачений у присвоєнні банківських 
коштів. Випущений на поруки, він не ви-
тримав психологічного тиску і втік у Гонду-
рас, маленьку центральноамериканську 
республіку. За якийсь час його наздогна-
ла тут звістка про смертельну хворобу 
дружини. Вільям негайно повертається до 
США і віддається в руки правосуддя. Його 
випустили до суду. Він поховав дружину. А 
в лютому 1898 року був засуджений до 5 
років тюрми. 

Каторжна тюрма в Колумбусі у штаті 
Огайо нагадувала фашистські концтабо-
ри, що виникнуть потім. Портер отримав 
полегшення через знання фармакології 
— його прилаштували тюремним аптека-
рем. Але за ці роки чутлива душа майбут-
нього письменника надивилася чимало 
людських трагедій. 

В ув’язненні Портер написав перші 
справжні оповідання і підписав їх у май-
бутньому знаменитим псевдонімом. Тер-
мін ув’язнення Портеру був скорочений, і 
він вийшов на свободу влітку 1901 року 
після трьох з лишком років тюрми. Вирі-
шивши присвятити себе літературі, Пор-
тер перебрався до Нью-Йорка і став по-
стійним автором американських журна-
лів.

Далі йдуть 8 років виснажливої літе-
ратурної праці. Письменник цурався бо-
геми, не заводив зайвих знайомств і ста-
рався берегти в таємниці своє тюремне 
минуле.

В останні роки життя долю Вільяма 
Портера зігріло давнє, ще юнацьке кохан-
ня. Після мало не 30-літньої розлуки його 
розшукала у велетенському місті та, котру 
він кохав у 18 років у маленькому провін-
ційному містечку. Але життя завершува-
лося трагічно. Підточений непосильною 
працею, непрактичний, бідний, незважа-
ючи на солідні гонорари, письменник по-
мер у лікарні міста 5 червня 1910 року на 
48-му році життя. 

Творча спадщина О.Генрі порівня-
но невелика. Окремо стоїть сатиричний 
роман у новелах «Королі і капуста». Але 
основне — це понад 250 новел, зібрані 
в кількох книгах. Новели умовно можна 
розділити на дві частини: більша — про 
Нью-Йорк, менша — про американський 
Захід. Інколи ці мотиви переплітаються в 
одному творі.

Характерна особливість новел пись-
менника — експресія, динамічний сю-
жет, несподіваний фінал і, звичайно, гу-
мор. З особливою симпатією змальова-
ні герої нью-йоркських новел, яких пись-
менник добре знав, будучи закоханим у 
це велетенське місто і його мешканців, 
простих людей. Ці герої — продавщиці, 
клерки, актори, дрібні торгівці та інший 
люд, кого приваблювали з усієї Амери-
ки та й усього світу вогні гігантського ме-
гаполіса в примарній надії розбагатіти, 
ствердитися,знайти просте людське щас-
тя. Як часто розбивалися ці мрії і як не-
просто було зберегти доброту, людяність, 
достоїнство. Герої О. Генрі намагаються 
витримати удари долі, а письменник ста-
виться до своїх героїв з неприхованою 
симпатією. «Так, доля нас б’є і ламає, але 
давайте спробуємо залишитися людьми», 
— говорить нам письменник своєю твор-
чістю. І, виявляється, оця гуманна нота, 
що пролунала на порозі непередбачува-
ного негуманного ХХ століття, стала по-
трібна людям на багато наступних десяти-
літь, потрібна й сьогодні, у поки що нена-
багато гуманніше наше століття.

Петро АНТОНЕНКО 
 

Пропонуємо на сусідній сторінці 
одне з оповідань О. Генрі. 

Польська естрада завжди сла-
вилася своїми талантами і була до-
бре відома в колишньому Радянсько-
му Союзі, в Україні. Досить назвати 
такі імена, як Мариля Родовіч, Слава 
Пшибильська, Северин Краєвськи, 
Рена Рольська, Урсула Шипіньська, 
Єжи Поломськи, Ірена Андерс, Ева 
Демарчик, Міхал Байор, Едіта Бар-
тошевич, Агнешка Влодарчик, Ірена 
Яроцька, Крістіна Янда. Не кажучи 
вже про шалену популярність Анни 
Герман, яку з повним правом назива-
ли і польською, і російською співач-
кою. Когось з цих та інших чудових 
співаків уже нема серед нас, хтось 
продовжує артистичну кар’єру. 

І приходять нові покоління поль-
ських співаків, таких як Ришард Рин-
ковськи, Яцек Качмарський. Серед 
зірок сучасної польської естради по 
праву називають і Едіту Гурняк, якій 
14 листопада виповнилося 40 років. 

Едіта Гурняк (польською — Edyta 
Anna Gorniak) народилася в місті Зем-
біце. Дебют на великій сцені відбувся 
в телевізійній програмі «Кожен може 
співати» 1989 року. У тому ж році Еді-
ту запросили взяти участь у концерті 
«Дебюти» на Фестивалі польської піс-

ні в Ополе, де вона була відзначена 
за виконання пісні «Zly chlopak» («Пога-
ний хлопчик»). Співачку запросили до 
Варшави на проби мюзиклу «Метро». 
Прем’єра вистави відбулася 31 січ-
ня 1991 року. Едіта, виконавши одну з 
головних ролей, стає ідолом свого по-
коління. Протягом трьох років безпе-
рервно виступає в мюзиклі, який за-
вжди збирає повні зали. Вона зіграла 
в 700 виставах, у тому числі на Бродвеї. 
У липні 1993 року Едіта була запроше-
на на Фестиваль прибалтійських країн 
у Карлсхамн, де посіла третє місце.

Наприкінці 1993 року Гурняк 
отримала від Польського телебачен-
ня пропозицію представляти Поль-
щу на фестивалі «Євробачення», куди 
країна була запрошена вперше. Її ви-
ступ на конкурсі 1994 року в Дубліні 
закінчився величезним успіхом для 
молодої співачки.  Чудовий голос і чу-
дова інтерпретація стали вирішаль-
ними факторами для визнання пісні 
«To nie ja» («То не я») Станіслава Сире-
віча з текстом Яцека Цигана, яка за-
йняла друге місце, що стало рекор-
дом для країни, яка вперше брала 
участь у конкурсі. Едіта стала незви-
чайно популярна в Європі. 

Улітку 1994-го Едіта успішно ви-

ступила на Фестивалі польської пісні 
в Ополе, на Міжнародному фестива-
лі пісні в Сопоті. Того ж року співач-
ка випустила перший сингл з піснею 
«To nie ja» в польській та англійській 
версіях.

Від 2002 року Едіта випускає дис-
ки під власним лейблом EG Production 
і починає активну співпрацю з гру-
пою «Mathplanete». Активно займа-
ється озвучуванням кіно- і мультфіль-
мів, бере участь у телешоу. Для зна-
йомства з чудовим голосом співачки, 
її творчістю досить хоча б відкрити на 
YouTube пісню «Nie opuszczaj mnie» 
(«Не покидай мене») чи інші у вико-
нанні справжньої зірки польської та 
європейської естради. 

О.Генрі: новела життя

Едіта Гурняк, зірка 
польської естради У Британському національному музеї медіа зна-

йшли кольоровий фільм, знятий ще 1902 року. Бри-
танський фотограф-експериментатор Едвард Тер-
нер через століття нарешті займе гідне місце в кіне-
матографі. Його фільм був загубився на полицях му-
зею медіа. Це  перші кольорові кадри в історії.

Троє дітей тримають у руках соняшники. Золота рибка 
плаває в акваріумі. Папуга ходить по жердині. Люди жваво 
рухаються вулицями Лондона і Брайтона. Ці прості кадри 
— найперший в історії кольоровий фільм.

На момент створення цієї плівки пройшло тільки сім ро-
ків після показу першого фільму в Лондоні. Але він не чорно-
білий, як того можна очікувати, — плівку навіть не розфар-
бовували в кольори. Її вже знімали в натуральних кольорах. 

Едвард Тернер був одним із перших фотографів, які 
почали працювати з рухомою кольоровою плівкою. 1899 
року він навіть запатентував свої відкриття в роботі з 
трьома основними кольорами — червоним, синім та зе-
леним. Та після успішних спроб зафільмувати «кольорову» 
реальність Тернер несподівано помер, а його винахід за-
губився серед десятків інших.

1909 року на екранах з’явився комерційно вдалий ко-
льоровий фільм — «Сінемаколор». До сьогодні його вва-
жали першим в історії кіно. Але тепер, порівнюючи два 
фільми, спеціалісти впевнені: фільм Тернера, хоч і знятий 
на сім років раніше, проте набагато якісніший.

Це нестандартний фільм. Його не можна показати на 
сучасному проекторі. Його скопіювали. Кожен кадр від-
різняється від попереднього, тому що на ньому є колір. 
Плівку знімали через кольоровий фільтр — червоний, си-
ній та зелений.

Тепер зусиллями бредфордських музейників та лондон-
ських діджитал-спеціалістів фільм можна побачити в музеї 
медіа. Покажуть його і по національному телебаченню.

Знайдено найстаріший 
кольоровий фільм 
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від площі Вашингтона вулиці пока-
зилися й розбилися на вузькі смуж-
ки, що називаються проїздами. Ці 
проїзди утворюють химерні кути й 
повороти. Там одна вулиця перети-
нає навіть сама себе разів зо два. 
Якомусь художникові пощастило 
відкрити надзвичайно цінні влас-
тивості цієї вулиці. Уявімо собі, що 
збирач боргів з рахунком за фар-
би, папір та полотно, йдучи цим 
маршрутом, раптом стрічає само-
го себе, коли він уже повертається 
назад, не діставши в оплату жодно-
го цента!

Отож люди мистецтва незаба-
ром налетіли у старий чудернаць-
кий Грініч-Вілідж у пошуках вікон, 
що виходять на північ, гостровер-
хих дахів XVIII століття, голланд-
ських мансард і низької квартирної 
платні. Потім вони притягли туди з 
Шостої авеню кілька олов’яних кух-
лів та одну-дві жаровні й утворили 
«колонію».

Студія Сью і Джонсі містила-
ся на горищі присадкуватого три-
поверхового цегляного будин-
ку. Джонсі — пестливе від Джоан-
на. Одна дівчина приїхала зі штату 
Мен, друга — зі штату Каліфорнія. 
Вони познайомилися за табльдо-
том у місцевому «Дельмоніко», рес-
торанчику на Восьмій вулиці, поба-
чили, що їхні погляди на мистецтво, 
салат з листя цикорію та широкі ру-
кави цілком збігаються, і вирішили 
найняти спільну студію.

Це було у травні. А в листопаді 
холодний, невидимий пришелець, 
якого лікарі називають Пневмоні-
єю, почав бродити по колонії, тор-
каючись то одного, то другого сво-
їми крижаними пальцями. По Іст-
Сайду цей зарізяка розгулював 
сміливо, ішов швидко, вражаючи 
десятки жертв, але тут, у лабіринті 
вузьких, порослих мохом проїздів, 
насилу переставляв ноги.

Містера Пневмонію не можна 
було назвати благородним старим 
джентльменом. Для цього підтопта-
ного задишкуватого бовдура з чер-
воними кулацюрами мініатюрна ді-
вчина, недокрівна від каліфорній-
ських зефірів, навряд чи була тією 
дичиною, на яку дозволялося полю-
вати. Проте він напосівся на неї, і 
тепер Джонсі, нездатна й поворух-
нутися, лежала на фарбованому 
залізному ліжку, дивлячись крізь 
невеличкі шибки голландського ві-
кна на глуху стіну сусіднього муро-
ваного будинку.

Одного ранку заклопотаний лі-
кар порухом кошлатої сивої брови 
запросив Сью в коридор.

— У неї один шанс... ну, скажі-
мо, з десяти, — повідомив він, зби-
ваючи ртуть у термометрі. — І цей 
шанс полягає в тому, щоб вона хо-
тіла жити. Та коли люди починають 
діяти в інтересах гробаря, то вся 
фармакопея — марнота. Ваша ма-
ленька подруга вже вирішила, що 
ніколи не одужає. Які в неї були на-
міри на майбутнє?

— Вона... вона хотіла намалю-
вати коли-небудь Неаполітанську 
затоку, — сказала Сью.

— Намалювати? Дурниці! Чи 
нема у неї чогось такого, про що 
справді варто було б думати — на-
приклад, якогось хлопця?

— Хлопця? — перепитала Сью 
голосом, схожим на звук натягнутої 
струни. — Хіба хлопець вартий... Ні, 
лікарю, нічого такого немає.

— Ну, тоді це просто занепад 
сил, — підсумував лікар. — Я зро-
блю все, що тільки може наука, 
знаряддям якої я є. Але, коли мій 
пацієнт починає рахувати карети 
у своїй похоронній процесії, я ски-
даю з цілющої сили ліків п’ятдесят 
відсотків. Якщо вам удасться, щоб 
вона хоч раз спитала, який буде 
цієї зими новий фасон рукавів у 
пальтах, я зможу поручитися, що в 
неї буде один шанс не з десяти, а з 
п’яти.

Коли лікар пішов, Сью вибігла 
в майстерню й плакала в японську 
паперову серветку, аж доки та геть 
не розмокла. Потім узяла кресляр-

ську дошку і, насвистуючи веселий 
мотивчик, незалежно ввійшла до 
кімнати.

Джонсі, майже непомітна під 
ковдрою, лежала, повернувшись 
обличчям до вікна. Сью переста-
ла насвистувати, подумавши, що 
Джонсі заснула.

Вона прилаштувала дошку й по-
чала малюнок тушшю — ілюстра-
цію до журнального оповідання. 
Молоді художники мусять мости-
ти свій шлях у мистецтво, малюю-
чи ілюстрації до журнальних опові-
дань, які молоді автори пишуть для 
того, щоб вимостити собі шлях у лі-
тературу.

Малюючи героя оповідання, 
ковбоя зі штату Айдахо в елегант-
них штанях, з моноклем, Сью почу-
ла тихий шепіт, що повторився кіль-
ка разів. Вона швидко підійшла до 
ліжка.

Очі у Джонсі були широко роз-
плющені. Дівчина дивилась у ві-
кно й лічила — лічила у зворотно-
му порядку: «Дванадцять», — мови-
ла вона і трохи згодом — «одинад-
цять», потім — «десять» і «дев’ять», 
а тоді, майже одночасно, — «вісім» 
і «сім».

Сью стривожено подивилась у 
вікно. Що там лічити? Адже перед 
очима лише порожніє безмежно 
похмуре подвір’я та глуха стіна це-
гляного будинку на відстані двадця-
ти футів. До половини тієї стіни ви-
дряпався старезний плющ, вузлу-
ватий і підгнилий біля коріння. Хо-
лодний подих осені струсив з нього 
листя, й було добре видно, як май-
же голі галузки рослини чіпляються 
за потріскані цеглини.

— Що там таке, серденько? — 
спитала Сью.

— Шість, — ледь чутно мови-
ла Джонсі. — Тепер вони падають 
швидше. Три дні тому їх було май-
же сто. Аж голова боліла рахувати. 
А сьогодні вже легко. Он іще один 
упав. Тепер лишилося тільки п’ять.

— П’ять чого, серденько? Ска-
жи своїй Сьюді.

— Листків. На плющі. Коли впа-
де останній, я помру. Я знаю це вже 
три дні. Хіба лікар нічого тобі не 
сказав?

— Таких дурниць я ще ніколи 
не чула, — пирхнула Сью, чудово 
вдаючи зневагу. — Який стосунок 
має листя старого плюща до тво-
го одужання? А ти ж, капосне ді-
вчисько, так любила цей плющ! Не 
будь дурненькою. Бо ж іще сьогод-
ні вранці лікар мені казав, що твої 
шанси одужати, та й то скоро... 
стривай, як же він сказав?.. Він 
сказав, що в тебе десять шансів 
проти одного! А це майже стільки, 
як у кожного з нас у Нью-Йорку, 
коли їдеш у трамваї або проходиш 
повз новий будинок. Спробуй-но 
тепер з’їсти бульйону і дай тво-
їй Сьюді докінчити малюнок, щоб 
можна було продати його редак-
ції і купити своїй хворій дівчинці 
портвейну, а собі, ненажері, сви-
нячих котлет.

— Не треба більше купувати 
вина, — мовила Джонсі, не відри-
ваючи погляду від вікна. — Он іще 
один полетів. А бульйону я не хочу. 
Залишилось усього чотири листоч-
ки. Я хочу, поки не стемніло, поба-
чити, як одірветься останній. Тоді 
помру і я.

— Джонсі, люба, — сказала 
Сью, схиляючись над ліжком, — ти 
можеш пообіцяти мені, що заплю-
щиш очі й не дивитимешся у вікно, 
поки я закінчу роботу? Я повинна 
здати ці малюнки завтра. Мені по-
трібне світло, інакше я опустила б 
штору.

— А чи не могла б ти малювати 
в другій кімнаті? — холодно спита-
ла Джонсі.

— Краще я побуду біля тебе, 
— відповіла Сью. — До того ж я не 
хочу, щоб ти весь час дивилась на ті 
дурні листки.

— Тоді скажи мені, коли закін-
чиш, — заплющуючи очі, попросила 
Джонсі, бліда й непорушна, мов по-
валена статуя, — бо я хочу побачи-
ти, як упаде останній листок. Я сто-

милася чекати. Стомилася думати. 
Мені хочеться розслабитися, ні за 
що не триматися й полетіти — деда-
лі нижче й нижче — як один з отих 
нещасних, виснажених листків.

— Спробуй заснути, — поради-
ла Сью. — Мені треба покликати 
сюди Бермана, щоб намалювати з 
нього відлюдька-золотошукача. Я 
вийду на хвилинку, не більше. А ти 
лежи й не рухайся, поки я не повер-
нуся.

Старий Берман був художником 
і жив на першому поверсі під ними. 
Йому вже перевалило за шістдесят, 
і борода в нього, як у скульптури 
Мікеланджело «Мойсей», кільцями 
спускалася з його голови сатира на 
тіло карлика. У мистецтві Берман 
був невдахою. Сорок років тримав 
він у руках пензель, але й на крок 
не наблизився до своєї музи, щоб 
хоч торкнутися краю її мантії. Він 
весь час збирався створити ше-
девр, але навіть не почав над ним 
роботи. Уже кілька років, як він не 
малював нічого, крім якоїсь маза-
нини — вивісок та реклам. На шма-
ток хліба він заробляв, позуючи 
тим молодим художникам з коло-
нії, які не могли платити натурнико-
ві-професіоналу. Він занадто бага-
то пив і ще не облишив балачок про 
свій майбутній шедевр. Що ж до 
всього іншого, то це був буркітли-
вий дідок, який нещадно знущався 
з усякої делікатності, в кому б вона 
не виявлялась, і дивився на себе як 
на сторожового пса, спеціально по-
ставленого захищати двох молодих 
художниць у студії нагорі. 

Сью застала Бермана, від яко-
го дуже тхнуло ялівцівкою, в його 
тьмяно освітленій комірчині внизу. 
У кутку стояв мольберт з підрамни-
ком, на якому було натягнуто чисте 
полотно, що вже двадцять п’ять ро-
ків чекало перших штрихів шедев-
ра. Сью розповіла старому про хи-
мери Джонсі та про свої побоюван-
ня відносно того, як би її подруга, 
легенька й тендітна, немов листок, 

не відлетіла від них, коли зв’язок зі 
світом у неї ще послабшає.

Старий Берман з червоними 
очима, які помітно сльозилися, га-
ласливо виявив свою зневагу, зну-
щаючись із таких ідіотських вига-
док.

— Що, — кричав він з жахли-
вим німецьким акцентом, — хіба 
ще є такі дурні, щоб умирати че-
рез листя, яке осипається з клятого 
плюща? Вперше чую. Ні, не хочу по-
зувати для вашого йолопа відлюдь-
ка! Як це ви дозволяєте їй забива-
ти голову такими дурницями? Ах, 
маленька бідолашна міс Джонсі!

— Вона дуже хвора й зовсім 
знесилена, — сказала Сью, — а 
від високої температури ще наче й 
схибнулася, бо в голові у неї повно 
всяких химер. Гаразд, містере Бер-
ман, якщо не хочете позувати мені, 
то й не треба. Просто я думаю, що 
ви гидкий старий... старий базіка.

— Ви справжня жінка! — загор-
лав Берман. — Хто каже, що я не 
хочу позувати? Ану вперед. Я йду 
з вами. Півгодини я намагаюся по-
яснити, що готовий позувати. Боже 
мій! Тут зовсім непідходяще місце 
хворіти такій гарній дівчині, як міс 
Джонсі. Колись я намалюю шедевр, 
і ми всі виберемося звідси, їй-бо, 
виберемося!

Джонсі спала, коли вони під-
нялися нагору. Сью опустила што-
ру аж до підвіконня й знаком велі-
ла Берманові пройти у другу кімна-
ту. Там вони зупинилися біля вікна 
й з острахом подивилися на плющ. 
Потім мовчки перезирнулися. На-
дворі вперто йшов холодний дощ 
зі снігом. Берман у старій синій со-
рочці, зображаючи відлюдька-зо-
лотошукача, всівся на перекинуто-
му догори дном чайнику, що правив 
за скелю.

Наступного ранку, прокинув-
шись після короткого сну, Сью по-
бачила, що Джонсі не зводить сум-
них, широко розплющених очей із 
опущеної зеленої штори. «Підніми 

її, я хочу подивитися», — пошепки 
наказала Джонсі. Сью стомлено 
послухалась.

Неймовірна річ! Цілу ніч пері-
щив дощ, і шаленів рвучкий вітер, 
а на цегляній стіні ще виднів листок 
плюща. Один-єдиний. Темно-зеле-
ний біля стебла, але з жовтизною 
тління й розкладу по зубчастих кра-
ях, він хоробро тримався на галузці 
за двадцять футів від землі.

— Це останній,— мовила Джон-
сі. — Я думала, він неодмінно впа-
де вночі. Я чула, який був вітер. 
Сьогодні він упаде, тоді й я помру.

— Та бог з тобою! — сказала 
Сью, схиляючись змученим облич-
чям над подушкою. — Подумай хоч 
би про мене, якщо не хочеш думати 
про себе. Що буде зі мною?

Джонсі не відповіла. Душі, яка 
лаштується вирушити в далеку та-
ємничу подорож, усе на світі стає 
чуже. Невідчепна думка про смерть 
опановувала Джонсі дедалі дужче 
в міру того, як одна по одній слаб-
шали ниточки, що зв’язували її з по-
другою і всім земним.

День повільно минув, але на-
віть у присмерку вони бачили на тлі 
цегляної стіни, що самотній листок 
плюща тримається на своїй ніжці. 
А потім, коли настала ніч, знову зі-
рвався північний вітер, знов у вікна 
періщив дощ, тарабанячи по низь-
ких голландських карнизах.

Коли розвиднілося, Джонсі 
безжально звеліла підняти штору.

Листок плюща був ще на своє-
му місці.

Джонсі лежала й довго диви-
лась на нього. А потім озвалася до 
Сью, яка на газовій плитці розігрі-
вала для неї курячий бульйон.

— Я була поганим дівчиськом, 
— сказала Джонсі. — Щось при-
мусило цей останній листок за-
лишитись там, де він є, щоб пока-
зати, яка я була противна. Це гріх 
— хотіти вмерти. Тепер ти можеш 
дати мені трохи бульйону й моло-
ка з портвейном... Або ні, принеси 
спочатку дзеркало, потім обклади 
мене подушками — я сидітиму й ди-
витимусь, як ти готуєш їсти.

Через годину вона сказала:
— Сьюді, я сподіваюсь намалю-

вати коли-небудь Неаполітанську 
затоку.

Удень прийшов лікар, і Сью, 
проводжаючи його, знайшла при-
від вийти в коридор. «Шанси рів-
ні, — сказав лікар, потискуючи ху-
деньку тремтячу руку Сью. — Гар-
ний догляд — і ви виграєте. А тепер 
я повинен навідатися ще до одно-
го хворого, тут унизу. Його прізви-
ще Берман, здається, він худож-
ник. Теж пневмонія. Він старий, не-
мічний, а хвороба в тяжкій формі. 
Надії ніякої, але сьогодні його за-
беруть до лікарні, там йому буде 
зручніше».

Наступного дня лікар сказав 
Сью: «Небезпека минула. Ви пере-
могли. Тепер харчування й догляд 
— і більше нічого не треба».

А надвечір того ж дня Сью пі-
дійшла до ліжка, де лежала Джон-
сі, умиротворено плетучи дуже си-
ній і зовсім непотрібний вовняний 
шарф, і однією рукою — разом з по-
душками та плетивом — обняла по-
другу.

— Мені треба щось тобі розпо-
вісти, біле мишенятко, — сказала 
вона. — Сьогодні в лікарні від за-
палення легенів помер містер Бер-
ман. Він хворів тільки два дні. По-
завчора вранці двірник знайшов 
старого в його кімнаті безпорадно-
го від страждань. Його черевики й 
одяг геть промокли й були холодні, 
як лід. Ніхто не міг збагнути, куди 
він ходив такої жахливої ночі. По-
тім знайшли ліхтар, який ще горів, 
драбину, перетягнуту в інше місце, 
кілька розкиданих пензлів і палі-
тру, на якій було змішано зелену та 
жовту фарби. А тепер подивись у ві-
кно, люба, на останній листок плю-
ща. Тебе не дивувало, що він ні разу 
не затремтів і не колихнувся від ві-
тру? Ах, сонечко, це і є шедевр Бер-
мана, він намалював його тієї ночі, 
коли впав останній листок.

О.Генрі

ОСТАННІЙ 
ЛИСТОК
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Несподівані 
думки
Афоризми

Станіслав Єжи Лєц
 Іноді я перестаю ві-

рити в синяву небес: мені 
здається, що це простір, 
ідеально вкритий синцями.
 Ну, припустимо, 

проб’єш ти головою стіну. І 
що ти будеш робити в сусід-
ній камері?
 Боягузи повинні 

мати владу, інакше їм бо-
язно.
 Хочеш співати в 

хорі? Спершу придивися до 
палички диригента.
 Щоб видертися на-

гору, треба скласти крила.
З нулів легко зроби-

ти ланцюг.

Було колись...
 Один читач так на-

брид Вольтерові своїми 
листами, що письменник і 
філософ відповів йому: «По-
мер і надалі не зможу від-
повідати на Ваші листи». 

Німецький письмен-
ник і редактор Теодор Фон-
тане отримав доволі без-
дарні вірші одного автора 
і приписку від нього: «Я не 
розставляв коми у своїх ві-
ршах, пропоную Вам роз-
ставити їх самому». На це 
Фонтане відповів: «Наступ-
ного разу надішліть коми, а 
слова я розставлю сам». 

У Івана Крилова якось 
запитали, чому він, маючи 
такий талант, пише так мало 
байок. Той відповів: «Кра-
ще нехай запитують, чому я 
мало пишу, ніж дорікають, 
навіщо я стільки пишу». 

 Герберт Уеллс до 
того, як став знаменитим 
письменником, видавав 
зі своїм приятелем тижне-
ву газету, яка мала всьо-
го 4 передплатників. По-
бачивши похоронну про-
цесію, Уеллс з тривогою 
сказав компаньйонові: 
«Сподіваюсь, цей небіжчик 
— не наш передплатник?»

Куточок 
гумору

— Сер, я знайшов у ру-
кописі Вашого роману дій-
сно цінну річ.

— Що ж саме, пане ре-
дакторе? 

— Купюру в сто доларів.

* * *
Драматург: «Правда ж, 

у моїй п’єсі дуже багато до-
тепів?»

Критик: «Так, у глядачів 
було дуже багато дотепів з 
приводу Ваших дотепів». 

* * *
Глядач: «Добре, що я 

перед виставою прочитав 
критику, а то б вистава мені 
сподобалась». 

* * *
— Знаєш, а я тепер со-

ліст! 
— На якому інструмен-

ті? 
— На мішках: торгую 

сіллю. 
* * *

— Чому ви називаєте 
цей хор змішаним, адже в 
ньому самі жінки? 

— Одні вміють співати, 
інші — ні.  

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 представлені 
твори народного мистецтва знаних у країні авторів: народних ху-
дожників України, лауреатів мистецьких премій, Національної пре-
мії України імені Т. Шевченка (художня кераміка і різьблення, під-
лаковий розпис та розпис на склі, вишивка, ткацтво, художнє скло, 
прикраси). Пропонуються унікальні колекції. Експозиція живопису. 

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

Прийом замовлень на екслюзивні подарунки, виготовлення 
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
Вас зацікавили публікації  нашої газети?  Цей і  попередні її  

номери можете знайти в нашому кореспондентському пункті — 
у Чернігівському культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо».

Також в цьому центрі — великий вибір української книги, 
в тому числі українські переклади зарубіжних письменників,  у 
продажу  багатий вибір аудіо- і відеопродукції — музика, філь-
ми. 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. Адре-
са: м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. 

У світі цікавого

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.

Віктор Кошмал створює при бібліотеці 
фотоклуб «Прекрасне поруч»

Ви бажаєте робити фото цікавими, оригінальними, а головне — якісними, але не знаєте, 
з чого почати? 

У Чернігівській центральній міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського (вул. Кир-
поноса, 22) створюється фотоклуб «Прекрасне поруч» під керівництвом відомого фотомитця 
Віктора Кошмала. Запрошуються всі бажаючі, незалежно від віку і навичок. 

Довідки за телефонами: 675-043, (063) 701-78-11, 
(098) 957-43-75, (066) 874-42-787.

ІХ благодійний обласний фестиваль «Зви-
чайне диво» для дітей-сиріт та дітей із мало-
забезпечених сімей відбувся у Чернігівському 
палаці дітей та юнацтва. Приїхали діти майже з 
усіх районів області й Чернігівського інтерна-
ту. У холі палацу відбулася виставка, а святко-
вий концерт тривав з ранку і до самого вечора.

Благодійну допомогу фестивалю надали: 
Владислав Атрошенко; обласний дитячий ляль-
ковий театр ім. О.Довженка; приватне підпри-
ємство фабрика м’якої іграшки «Копиця» з м. 
Ніжина; мережа магазинів «Віват, канцелярія»; 
мережа магазинів «За цінами СССР»; Чернігів-
ська обласна благодійна організація «АРАТТА»; 
Чернігівський хлібокомбінат; Щорський завод 
продовольчих товарів; Чернігівський молоко-
завод; мережа швидкого харчування «Мак-
Д о н а л ь д з » ; 
Інтернет-ма-
газин «ОПТ.
Канцелярія»; 
майстер ху-
дожньої ке-
раміки Олег 
Коваль із м. 
Ніжина; На-
дія Склярен-
ко — дирек-
тор швед-
ської компанії 
« О р іф л е й м »; 
майстер спор-

ту України Андрій Кужельний та ресторан най-
смачнішої курочки «Чікен Хат».

Переможцями обласного фестивалю дитя-
чої та юнацької творчості «Звичайне диво» ста-
ли: Порядинський Олександр, Ніжинський об-
ласний педагогічний ліцей, номінація «естрад-
ний вокал»; Чистилова Вероніка, м. Щорс 
— «народний вокал»; Гавриляко Альона, смт 
Лосинівка, Ніжинський р-н — «естрадна хоре-
ографія»; хореографічний колектив Щорської 
ЗОШ І-ІІІ ст. — «народна хореографія»; Юрке-
вічуте Валерія, с. Нові Боровичі, Щорський 
р-н — «музичне мистецтво»; Патик Катерина, 
м.Чернігів — «циркове мистецтво»; Кузьменко 
Данило, Чернігівська міська школа мистецтв 
— «розмовний жанр»; Дудко Таліна, с. Стольне, 
Менський р-н — «скульптура»; Онанко Максим, 

Чернігівська 
дитяча худож-
ня школа — 
« ж и в о п и с » ; 
К р а в ч е н к о 
Ісак, Михай-
ло-Коцюбин-
ська гімназія 
— «графіка»; 
К р а в ч е н к о 
Анна, с. Столь-
не, Менський 
р-н — «при-
кладне мисте-
цтво».

Цього городнянця знали і любили Олек-
сандр Твардовський і Валентин Распутін, Ан-
дрій Миронов та інші російські знаменитості. 
Петро Пиниця — українець, що виріс під ро-
сійськими зорями. Редакційно-видавничий 
центр «Сіверщина» видав його книгу «Ухожу в 
кленовые метели». 

Нещодавно книгу було представле-
но в Чернігівській обласній бібліотеці імені 
В.Короленка. На жаль, не було ініціатора і ме-
цената видання — приятеля автора, депутата 
обласної ради Віктора Лазаря: він у той час ще 
займався політикою. Але книга Пиниці — це не 
піар-хід Віктора Лазаря, а данина його пам’яті 
самобутньому поетові. 

«Чому редакційно-видавничий центр «Сі-
верщина», зі своїми проукраїнськими погляда-
ми, видав книгу російського поета?» — запи-
тав на представленні книги головний редактор 

газети «Сіверщина» Василь Чепурний. І відпо-
вів: «Російська імперія, як і Радянський Союз, 
із російською культурою вкупі, створені зна-
чною мірою талантом, руками, потом і кров’ю 
українців. То чому нам відмовлятися від свого 
внеску в імперію?!» 

Про поета Петра Пиницю говорили літе-
ратори Олександр Олійник, Святослав Хрикін, 
Владислав Савенок, Микола Лелюк. А компо-
зитор Микола Збарацький разом з артистом 
філармонії Семеном Рудницьким виконали ряд 
пісень, які любив Петро Пиниця. Особливо за-
інтригувала пісня на слова Леоніда Первомай-
ського «Від Сяну до Дону». 

До речі, збірка поезій «Ухожу в кленовые 
метели» — фактично єдина, не самвидавна 
книга Петра Пиниці. Адже перша виходила 
1970 року в Іркутську, і знайти її видавцям та 
друзям поета не вдалося... 

В Індонезії запроваджують потяги для жінок
В Індонезії запроваджують залізничні потяги, розраховані лише на жінок. Це нововведен-

ня пов’язане зі скаргами жительок Індонезії на чіпляння і домагання у потягах, особливо в го-
дину пік, що почастішали.

Вісім спеціальних потягів курсуватимуть між Джакартою і містом Богор на півдні країни.

У Бельгії хочуть посилити штрафи за грубість
У Бельгії можуть збільшити штрафи за грубість. Відповідний проект закону, ініційований 

віце-прем’єром, міністром внутрішніх справ Жоель Мільке, пройшов перевірку. Остаточне рі-
шення про підвищення штрафів за грубість має винести Федеральна рада держави.

Згідно із запропонованим законом сума виплат на рахунок скарбниці збільшиться з при-
йнятих на сьогодні 125 до 175 євро, а в деяких випадках і 350 євро.

Крім того, передбачається знизити віковий поріг настання адміністративної відповідаль-
ності. Якщо сьогодні грубіян, який не досяг 16 років, міг залишитися безкарним, то після ухва-
лення поправок штраф доведеться платити вже з настанням 14-річчя.

Книга для самокруток 
Американський репер Снуп Догг випустив книгу з цигаркових папірців із текстами своїх пі-

сень для реклами власного бренда паперу для самокруток. 
Книга кишенькового розміру називається «Слова-самокрутки». Усередині вона зроблена зі 

звичайних папірців для самокруток, на які нешкідливим чорнилом нанесені тексти пісень. Об-
кладинка зроблена з конопель, а корінець виконаний у вигляді сірчаної смужки, які зазвичай 
наносять на борт сірникових коробок. 

А чи не почати випускати книги деяких бездарних авторів також на самокрутки? Бо біль-
шого вони не варті. 

Театральна афіша
Листопад, 2012

Чернігівський обласний академічний 
музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
17 — ПРЕМ'ЄРА. «Пісочниця». 
24 — ПРЕМ’ЄРА. «Нельська вежа».  
25 — «Сестра моя Русалонька». Для дітей. 
27 — «Наше містечко».  
28 — ПРЕМ’ЄРА. «Назар Стодоля». 
29 — «Сватання на Гончарівці».  
30 — «Насильно милим не будеш!».

Чернігівський Молодіжний театр
17 — Дж.-Б. Прістлі, «НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПОВОРОТ», 

любовний детектив. 
18 — А.Касона, «ДЕРЕВА ВМИРАЮТЬ СТОЯЧИ», фламенко на дві дії.
19 — Т.Шевченко, «ГАЙДАМАКИ», ораторія на дев’ять голосів.
20 — МайАрт, мала сцена,»ЦВЄТАЄВСЬКИЙ АЛЬБОМ», до 120-літ-
тя від дня народження М.Цвєтаєвої.
21 — М.Старицький, «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ», народна комедія.
22 — Е.Портер, «ПОЛЛІАННА», радісне. 
23 — Ж.-Б. Мольєр, «ТАРТЮФ», комедія.
24 — К. Гольдоні , «ТРАКТИРНИЦЯ», комедія.
25 — А. Чехов, «ЧАЙКА», комедія.
27 — Мала сцена: Й.Бродський , «МАРМУР», читання п'єси. 
28 — Е.-Л. Войніч, «ОВІД (ПРОЩАЙ, АРЛЕКІНЕ...)», драма.
30  — А. Чехов, «ІВАНОВ», комедія.

Літературно-мистецька панорама
Талановиті діти і благодійники

Танцювальний колектив «Ягідки» з м. Щорса Танцювальний колектив «Ягідки» з м. Щорса 
під керівництвом Світлани Горбатович під керівництвом Світлани Горбатович 

Петро Пиниця прийшов із кленовими заметілями


