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12.12.12. Таку символічну дату, 
очевидно, трохи забобонні народ-
ні депутати обрали для початку ро-
боти нової Верховної Ради, парла-
менту сьомого скликання. Проте 
цей збіг щасливих чисел навряд чи 
допоможе цій Раді. Недарма є чи-
мало прогнозів, що вона не відси-
дить не те що своїх п’яти років, а 
бодай двох. 

У день відкриття нової Ради тут 
було просто стовпотворіння. Жур-
налістів і гостей було не менше, ніж 
самих депутатів. Я ходив у натовпі 
по фойє другого й третього повер-
хів і думав про депутатів, котрі що-
йно залишили ці стіни. Повного фі-
аско на виборах зазнали старі на-
ціонал-демократичні сили. Тому тут 
вже нема таких відомих політиків, 
як Мовчан, Костенко, Заєць, Ко-
сів, Григорович, Філенко, Стецьків. 
Нема нині в Раді таких депутатів, 
як Плющ, Кармазін, Чорновіл, Мат-
вієнко.

Натомість — десятки, якщо 
не сотні нічим у всеукраїнському 
масштабі не відомих людей. Прав-
да, залишилася попередня опози-
ційна еліта. А до них додалися, по-
вернулися регіонали — відомі пер-
сони попередніх парламентів: Ган-
на Герман, Нестор Шуфрич, Сергій 
Тігіпко, Петро Порошенко, вічні мі-
ністри кількох урядів — два Вікто-
ри — Балога і Пинзеник.

Урочисте складання присяги 
депутатами у залі, її особисте під-

писування у фойє. Перші «тушки» і 
перша бійка. Депутати опозиції ви-
кинули із сесійної зали батька й 
сина Табалових, мільйонерів із Кі-
ровоградщини. Батько Олександр 
і син Андрій пройшли в Раду від 
«Батьківщини», але відмовилися 
вступати до цієї фракції. Юридично 
їм за це ніщо не загрожує, можна 
лише присоромити морально або 
ось так не пускати до сесійної зали, 
що, втім, нічого не дає опозиції. 

Фракція партії «Свобода» була 
у своєму ключі: і билася, і блокува-
ла трибуну Ради та президію. Наре-
шті, виламала двері Ради, а також 
спиляла частину паркану. Паркан 
цей встановили торік, після того, 
як люди на одній з акцій протесту 
штурмували будинок парламенту. 

У четвер зранку розгорілися 
цілі битви. Причина: опозиція ви-
магала, щоб усі депутати, в тому 
числі регіонали та їхні прихвосні, 

голосували винятково особисто. 
Щоб побачити, чи дійсно є у регіо-
налів більшість. Виявилося, що є. 
Офіційно до фракції Партії регіонів 
записалося 210 депутатів: на ви-
борах набрали списком і по окру-
гах 185 мандатів, але ще туди всту-
пили 25 мажоритарників-самови-
суванців. Плюс з ключових питань 
за регіоналів голосують комуніс-
ти та частина позафракційних. Ось 
так на посаду Голови Верховної 

Ради й був обраний депутат-регі-
онал, колишній мер Донецька і мі-
ністр уряду Азарова — 66-річний 
Володимир Рибак. 

Того дня Рада проголосувала 
за призначення главою уряду все 
того ж Миколи Азарова, канди-
датуру якого подав до парламен-
ту Президент Янукович. Тепер він 
своїм Указом призначає Азарова 
на посаду Прем’єра. За Азарова 
проголосували і комуністи, хоча ще 
кілька днів тому запевняли, що не 
проголосують за кандидатуру від 
регіоналів.

* * *
До фракції регіоналів вступи-

ли й три з шести депутатів-мажори-
тарників від Чернігівщини. Прогно-
зовано — Микола Рудьковський та 
Іван Куровський, але також і Вла-
дислав Атрошенко. Цей самовису-
ванець, суперничаючи насампе-
ред із кандидатом від Партії регі-
онів — заступником губернатора 
Прокопенком, наговорив стільки 
критичного про нинішню владу ре-
гіоналів. Але ось настав час не слів, 
а вчинків. Позафракційними зали-
шилися Олег Ляшко та одна з голо-
вних «тушок» попереднього парла-
менту Ігор Рибаков. А Валерій Ду-
біль, звичайно ж, пішов до опози-
ційної фракції «Батьківщина».

Події розвиваються стрімко. 
Давайте їх аналізувати, думати, 
кого знову наобирали, як бути далі. 

Петро АНТОНЕНКО

В останній день роботи попереднього 
парламенту, 6 грудня, його голова Володи-
мир Литвин так охарактеризував цю Раду:

«В Україні за цей період відбулося два 
парламенти: парламент зразка 2007 – 2009 
року і Верховна Рада 2010 – 2012 років… 
Президентські вибори 2010 року стали во-
доділом для самої суті і змісту її діяльності». 
«Перший став віддзеркаленням розбалансо-
ваності державної політики і самої держави, 
втрати керованості в країні на загальнодер-
жавному і особливо місцевому рівнях. Від-
торгнення населенням лідерів, їх безприн-
ципні війни, конфліктність в управлінні між 
центром і регіонами не могли не відбитися 
на ефективності роботи та авторитеті пар-
ламенту». «Верховній Раді України 2010 – 
2012 років після нової розстановки політич-
них сил довелося нарівні з Президентом та 
новим Кабінетом Міністрів буквально «зби-
рати» країну наново... Це завдання Верхо-
вна Рада виконала. Виконала у тому вигляді, 
як бачили це Президент і Кабінет Міністрів 
України».

Вірний слуга влади дав дуже чітку й від-
верту характеристику Ради, звичайно ж, 
із позиції цієї самої влади. А якщо глянути 
об’єктивно? 

Це був найдовший парламент у нашій іс-
торії — після перемоги на президентських 

виборах регіоналів, окрім інших «перефор-
матувань», тобто маніпуляцій з Конституці-
єю, Рада доточила собі рік каденції і засіда-
ла не 4, а 5 років. 

Попередній парламент був обраний на 
перших у нашій історії позачергових вибо-
рах. А відбулися вони тому, що влітку Рада, 
теж уперше в історії, була розпущена Ука-
зом Президента, на той час Ющенка. А роз-
пущена, бо другий рік державу стрясала гли-
бока політична криза. А стрясала, бо в пар-
ламенті, обраному весною 2006 року, полі-
тичні сили Майдану —  «Наша Україна» і БЮТ 
— не набрали більшості мандатів. А не на-
брали, бо виборам передувала ганебна пів-
річна війна цих політичних сил та їхніх ліде-
рів — Ющенка і Тимошенко. Ось такий лан-
цюжок подій. 

У 2007-му сили Майдану вибори виграли 
— правда, з мізерною перевагою в 3 манда-
ти. Утворена правляча коаліція НУНС і БЮТ 
по суті так і не запрацювала. Продовжилася 
ганебна війна Ющенка і Тимошенко, Прези-
дента і Прем’єра. Результат — перемога регі-
оналів з Януковичем на президентських ви-
борах у січні 2010 року і тотальне оволодіння 
регіоналів вищою владою держави. 

Отже, від 2010 року це вже був дійсно 
інший парламент. Ось основні «заслуги» цієї 
Ради. Нею було розтоптано саму себе, тобто 

парламентаризм, на догоду владі регіоналів. 
Було скасовано зміни до Конституції, ухва-
лені у грудні 2004 року. Ці зміни значно під-
вищували роль парламенту за рахунок змен-
шення повноважень Президента. Тепер, 
коли прийшов «свій» Президент, регіоналам 
треба було перекрутити все назад. За допо-
могою парламенту і Конституційного Суду 
протягли рішення, що ті зміни до Конституції 
були ухвалені «незаконно». Виходить, держа-
ва кілька років жила з незаконною Консти-
туцією? Абсурд. 

Безпосередньою руйнацією парламен-
таризму стало «тушкування». Знову ж по-
шулерськи було протягнуто положення до-
зволити депутатам переходити до інших 
фракцій, залишивши ті політичні сили, які їх 
привели в парламент. А це ж була Рада, об-
рана цілком на пропорційній основі, тобто за 
партійними списками. Суть системи в тому, 
що депутат має всю каденцію залишатися в 
тій політичній силі, з якою пройшов до пар-
ламенту. Це було розтоптано. А переманю-
вали депутатів у провладні фракції шанта-
жем і підкупом. Буйно розквітло абсолютно 
антиконституційне «кнопкодавство» — голо-
сування депутатів за себе й інших, чужими 
картками. 

Після такого «переформатування» Вер-
ховна Рада з вищого і єдиного органу зако-

нодавчої влади держави перетворилася на 
придаток Адміністрації Президента і навіть 
уряду. Це було облудно названо «консоліда-
цією» влади. Але задля чого ця нинішня кон-
солідація? Задля відстоювання національ-
них інтересів, поліпшення життя народу? На-
впаки — для подальшого пограбування краї-
ни і торгівлі національними інтересами. 

Ось що ще влада протягла через ТАКИЙ 
парламент. Це ратифікація Харківських угод 
України і Росії про продовження перебуван-
ня на території України, в Криму, Чорномор-
ського флоту Росії ще аж на 25 років, до 2042 
року! Це Податковий кодекс, який завдав 
удару по підприємництву, малому й серед-
ньому бізнесу, основі економіки демокра-
тичних держав. Різко зменшуються, якщо не 
сказати майже — скасовуються, пільги ба-
гатьом категоріям населення, зокрема чор-
нобильцям, інвалідам. Скандальна пенсійна 
реформа, головним пунктом якої стало під-
вищення пенсійного віку на 5 років для жі-
нок, плюс інші одіозні положення. Ухвалення 
закону про основні засади мовної політики, 
розробленого регіоналами Колесніченком і 
Ківаловим, закону, який є відкритим насту-
пом на державну українську мову. 

Це далеко не повний перелік діянь 
Ради шостого скликання. 

Нова 
Рада: 

поламані двері, зрізаний 
паркан, перші «тушки»

Стара Верховна Рада: «тушкований» парламент
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Що припало на  земельний пай
Орендарі Чернігівщини виплатили  власникам земель-

них паїв 350  млн грн. Цього року селяни-пайовики уклали 
235 260  договорів оренди землі, з них: 3,86 тис. з орендною 
платою до 1,5 відсотка від вартості грошової оцінки земель-
ного паю; 82,73 тис. від 1,5 до 3 відсотків; 148,67 тис. зі став-
кою від трьох і більше відсотків.

Плата за використання одного гектара сільськогоспо-
дарських угідь зросла порівняно з минулим роком на 57 від-
сотків і становить 461,5 гривні. Нині власники земельних 
паїв передали в оренду виробникам сільгосппродукції 767,2 
тис. гектарів угідь.

100 тисяч доларів, схованих 
пенсіонером, привласнив інший 
пенсіонер-квартирант 
60000 євро та 25000 доларів США викрали із квартири 

63-річного чернігівця. Така заява викликала здивування у 
правоохоронців, бо ж хто зберігає таку суму в квартирі, де 
живуть чужі люди? Про це повідомляє сайт чернігівської мі-
ліції КОП.

Як з’ясували працівники міліції, пенсіонер дійсно зда-
вав свою другу квартиру 61-річному знайомому чернігівцю. 
Квартирант вирішив квартиру трохи обновити, зробити кос-
метичний ремонт. Звернувся до бригади будівельників. Коли 
робітники почали знімати міжкімнатні двері, в них виявилася 
прихована потайна шухлядка, а в ній — пачки з валютою. Ро-
бітники одразу ж повідомили про це орендарю квартири та 
передали йому знайдене. Натомість той вирішив розпоряди-
тися грошима на власний розсуд, мовляв, оскільки у кварти-
рі живе він, значить, і гроші також його. Спритник швиденько 
витратив «зелені» на купівлю автівки. Але невдовзі про спус-
тошену схованку дізнався власник квартири і почав вимага-
ти свої гроші. Коли ж його слова не призвели ні до якого ре-
зультату, звернувся по допомогу до міліції.

Працівники міліції затримали викрадача. За даним фак-
том порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 185 Криміналь-
ного кодексу України (крадіжка в особливо великих розмі-
рах), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 
семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Вирок розкрадачеві
Набув чинності вирок Борзнянського районного суду за 

кримінальною справою, порушеною Управлінням СБ України 
в Чернігівській області за фактом неправомірного заволо-
діння коштами, які призначалися для реконструкції об’єктів 
соціального призначення.

Встановлено, що декілька років тому комерційне підпри-
ємство уклало угоду з сільською радою одного з районів об-
ласті на виконання робіт з реконструкції приміщення дитячо-
го садка під амбулаторію та отримало на свій рахунок кошти 
з державного бюджету. 

Роботи були виконані, але далеко не в тому обсязі, який 
передбачався укладеним договором. У ході розслідування 
кримінальної справи співробітники СБУ встановили, що до 
офіційних звітних документів були внесені недостовірні дані 
стосовно підрядних робіт. Ці відомості вносилися за вказів-
кою керівника приватного підприємства, яке проводило ре-
конструкцію. У результаті державі було завдано збитків на 
суму понад 166 тис. грн, а приміщення дитячого садка так і 
залишилось нереконструйованим. 

Розглянувши матеріали кримінальної справи, суд визнав 
зловмисника винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 
ст.364 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, та при-
значив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі 
з іспитовим строком 1 рік та 6 місяців і позбавлення права 
обіймати керівні посади протягом 2 років. Також за рішен-
ням суду із засудженого буде стягнуто суму заподіяних ним 
збитків. 

Прес-група Управління СБ України
в Чернігівській області

Ліквідована підпільна 
порно-студія 
В ході проведення операції «Павутина» працівники відді-

лу боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти мора-
лі управління карного розшуку УМВС в Чернігівській області 
припинили діяльність онлайн порно-студії, яка надавала по-
слуги клієнтам з Європи та США. 

Студію для сексуально стурбованих іноземців відкрила 
місцева жінка похилого віку. Вона дала в місцевій газеті ого-
лошення про набір на роботу в рекламне агентство симпа-
тичних студенток зі знанням англійської мови. З кандидат-
ками на посаду «рекламних агентів» зустрічалася особисто і 
розповідала, чим насправді доведеться займатися.

Студентки, як правило, практично відразу погоджували-
ся на співпрацю, оскільки їм обіцяли  зарплату  від тисячі гри-
вень до тисячі доларів на місяць.

«Сайт онлайн-знайомств був недоступний з території 
України, Білорусі та Росії (серед дівчат були студентки і з цих 
країн), тому дівчата були стовідсотково впевнені, що ніхто зі 
знайомих їх не побачить», — повідомили в УМВС.

«У скромній двокімнатній хрущовці в три зміни працюва-
ло одинадцять дівчат 20-23 років. Рівень їх оплати залежав 
від того, як довго вони могли утримати в мережі свого клієн-
та і наскільки яскравим та відверто-порочним було влашто-
вано шоу. Тут якраз і потрібно було знання англійської, щоб 
виконувати забаганки клієнта», — йдеться в повідомленні.

Порно-студія була викрита. Нині відкрито кримінальне 
провадження за статтею 301 Кримінального кодексу Украї-
ни (розповсюдження порнографії) — карається позбавлен-
ням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Служба автомобільних доріг у Черні-
гівській області 21 листопада за резуль-
татами тендера уклала угоду з ТОВ «Шля-
хове будівництво «Альтком» на поточний 
ремонт доріг на загальну суму 15,89 млн 
грн. Про це повідомляється у «Віснику 
державних закупівель».

Відремонтувати повинні дві доро-
ги: Р-12 Чернігів – Мена – Сосниця – 
Грем’яч (6,55 км, на ділянці км 8+147 
– км 14+700) та Р-13 Чернігів – Горо-
дня – Сеньківка (17,87 км, на ділянці км 
13+450 – км 31+319). На обох дорогах 
мають зробити поверхневу обробку на 
бітумній емульсії та влаштувати тонкоша-
рове покриття з емульсійно-мінеральних 
шарів. Роботи повинні завершити до кін-
ця наступного року.

Єдиний конкурент «Альткому» — ДП 
«Чернігівський облавтодор» — програло 
з різницею в 1,33%.

Власниками корпорації офіційно є 
донецькі бізнесмени Олександр Тислен-
ко та Сергій Павлічев. Неофіційно «Аль-
тком» приписують до сфери впливу віце-
прем’єра Бориса Колеснікова. Від мо-
менту призначення Колеснікова віце-
прем’єр-міністром з питань Євро-2012 
кількість державних замовлень для «Аль-
ткому» зросла в декілька разів. За чотири 
останні роки група отримала підрядів на 
загальну суму 12,81 млрд грн.

Ця інформація з’явилася днями на 
Інтернет-сайті «Чернігівський монітор», 
який, у свою чергу, взяв її з сайту «Наші 
гроші»: http://nashigroshi.org/2012/12/06/
altkom-zarobyt-16-miljoniv-na-chernihivskyh-
dorohah/

Коментар редактора газети. 
Два мої зяті працюють шляховиками  в 
Куликівській  районній шляховій дільни-
ці: один — шофером, другий — на керівній 
посаді. Третій місяць сидять без зарплати, 
часто-густо й без роботи. А коли якась ро-
бота трапляється, то оплати теж нема на 
організацію, отже, і працівникам. Запису-
ють платню на папері,  в надії віддати «ко-
лись». Але молодим сім’ям треба виживати 
не «колись», а зараз, треба вдягатися, купу-
вати щось із продуктів у магазині чи на рин-
ку, оплачувати  комунальні послуги теж не 
«колись», а сьогодні. 

Коли я показав оту інформацію зятю, 
котрий не на рядовій посаді, сподівався, 
порадіємо,  що шляховики області «уклали 
угоду» майже на 16 мільйонів гривень, тож 
буде людям робота і заробітки. На це отри-
мав роз’яснення, що нічого від цього людям 
не буде. 

По-перше, районні шляхові дільниці, як 
і загалом «Чернігівавтодор», тобто органі-
зації, трудові колективи, які якраз і працю-
ють на будівництві та ремонті доріг, зовсім 
не є власниками цих доріг. Власником є ота 
сама Служба автомобільних доріг у Черні-
гівській області. По-друге, й вона нічого не 
матиме з отої угоди майже на 16 мільйонів. 
Просто отримає  від бюджету гроші і тут же 
перерахує їх виконавцю робіт. А викона-
вець був відомий чи не зарані — жодного 
тендера можна було й не проводити. Навіть 
такого, при якому наші чернігівські шля-
ховики — «Чернігівавтодор» — «майже не 
програли» цей тендер, поступилися всього 
на відсоток із третиною. Все це від лукаво-
го, хоч би й на соту частину відсотка. Гроші 

попливли. Куди? Та все туди ж, донецьким. 
От би не хотілося ділити Україну на 

донецьких і недонецьких, нас і так усе 
ділять. Але що робити, коли отака гола 
правда. Така ж ситуація, й коли ведуть-
ся серйозні великі шляхові будівни-
цтва. Для прикладу: проведена кілька 
років тому велика реконструкція так 
званої «московської траси» — від Кіп-
тів до Батурина. Там теж усі ласі шмат-
ки робіт з високою оплатою дісталися 
не чернігівським, не куликівським (а 
це ж поруч із районом) шляховикам, 
хоч чимало простих робіт вони б цілком 
могли виконувати. 

А тепер давайте звернемося із запи-
таннями до нашої влади. Спершу до вико-
навчої: обласної адміністрації, її  голови —  
єдиного  в Україні  губернатора, якій уцілів 
від часу президентства Ющенка до часу 
Януковича. До його першого заступника 
Прокопенка, котрий недавно балотував-
ся до Верховної Ради і так гарно говорив, 
як він, донецький, вболіває за Чернігів-
щину. Звернімося до щойно обраних де-
путатів Верховної Ради від Чернігівщини: 
їх шість, один — опозиційний, п’ять — хто 
куди. Втім, усіх їх добре відомий нам Чече-
тов записав у «свої», додавши ще й себе, 
сьомого, котрий, значить,  був  і є «вболі-
вальником» за Чернігівщину. Запитання 
одне до всіх: це нормально, коли ось так 
оббирають нашу область? Навіть не тому, 
щоб заробити на шляховому будівництві, 
а таких прикладів вистачає. Тож покажіть 
своє «вболівання» за нашу Чернігівщину, 
яке ви так демонстрували зовсім недав-
но, під час виборчої кампанії.   

Вже традиційно в міс-
ті  Острі, що на Козелеччи-
ні, відбулися урочисті захо-
ди із вшанування Мішші Сес-
пеля — творця новітньої чу-
васької поезії. Народився він 
у далекій Чувашії, але доля 
пов’язала його з Україною, де 
він і похований в Острі.

Цього року вшанувати по-
ета  прибула делегація з рід-
ного для Сеспеля Канасько-
го району: відомий чуваський 
письменник, науковець Ана-
толій Кібеч; заступник голови 
райдержадміністрації Анато-
лій  Єгоров; артистка Канась-
кого будинку культури Вален-
тина Борисова. Зустріли їх го-
лова Всеукраїнської громад-
ської організації імені Мішші 
Сеспеля, голова Всеукраїн-
ського об’єднання чувашів 
Надія Лісова, голова Чернігів-
ського обласного об’єднання 
чувашів Георгій Трофімов, де-
легація з Чернігова.

Посланці далекої Чувашії  
передали цінні подарунки — 
книги — голові Козелецької 
райдержадміністрації Леоніду 
Мисливцю, остерському місь-
кому голові Василю Запад-
ні. Представники Канаського 
району запропонували підго-
тувати протокол про дружбу 
і співпрацю між двома  райо-
нами. Також гості запропону-
вали  підписати договір про 
дружбу та співробітництво між 
Черніговом та Чебоксарами.

По закінченні зустрічі гос-

подарі запросили присутніх 
відвідати історичні пам’ятки 
Козельця.  Завітали до собо-
ру Різдва Богородиці — міс-
ця упокоєння Наталії Розуми-
хи, матері графа Олексія Розу-
мовського,  чоловіка імпера-
триці Єлизавети Петрівни (до 
речі, саме Єлизавета  довер-
шила християнізацію Чувашії).

Історичні паралелі вини-
кли й під час відвідин музею 
історії ткацтва Чернігівщини, 
де присутні оглянули народну 
вишивку, одяг, предмети побу-
ту. «Народ сотень тисяч пісень, 
сотень тисяч казок, сотень ти-
сяч візерунків» — так поетич-
но називають чувашів, так 
можна назвати й українців. 
І це не дивно, адже  близько 
півтори тисячі років тому бол-
гари, предки чувашів, та скла-
вини й анти, предки українців, 
мешкали на одній землі, на бе-
регах Дніпра. Варто сказати, 
що чуваші, як і українці, мають 
давню землеробську культуру.

Потім гості відвідали  жі-
ночий монастир.

В Острі всіх захопила 
Юр’єва божниця — пам’ятка 
від часів князя Юрія Долго-
рукого, засновника Москви. 
Поруч з нею — місце загибе-
лі Мішші Сеспеля, облашто-
ване стараннями Надії Лісо-
вої. Біля трагічного місця  гос-
ті посадили в придеснянську 
землю чотири верби — улю-
блені дерева Мішші. «Їх стіль-
ки багато росте в Шубашка-
рах (Чебоксари — чувась-
кою)», — розповіли гості.  

Звичайно ж, квіти та він-
ки члени делегації поклали 
до могили «чуваського про-
ліска» Сеспеля. На надгробку 
викарбувані вірші чуваською, 
українською та російською 
мовами:
«Назавжди омитий 

полум’ям свободи
День встає над світом 

майва прапорів
І на повні груди дихають 

народи…
Ти тепер розкута, 

мово чувашів!»

Секрети історії Козе-
лецької землі відкрив ко-
лектив Остерського крає-
знавчого музею на чолі з ди-
ректором Андрієм Мислив-
цем.

А потім усіх розхвилюва-
ла розповідь у кімнаті-музеї 
Мішші Сеспеля в Остерській 
гімназії про його перебуван-
ня і смерть на українській 
землі, про розчарування в 
ідеалах більшовизму, про 
романтичне кохання, про 
намагання допомогти го-
лодуючій батьківщині, про 
вірного друга Федора По-
кришня, про відроджен-
ня імені поета  письменни-
ком Юрієм Збанацьким, про 
просту українську селянку, 
що зберегла пам’ять про по-
ета і його листи.

Мистецьке дійство на 
честь поета  підготував ко-
лектив гімназії на чолі з ди-
ректором  Іриною Куран. 
Анатолій Кібеч вразив усіх 
виконанням української піс-
ні. Виступили й остерські 
школярі, гостя Валентина 
Борисова, чернігівські бар-
ди Петро Сальник та Юрій 
Половецький.

Справдилися ці слова 
поета:
«Доки мова наша жива, 
 І гарячі серця, 
Не можуть не кохати
Рідного співця».

Олександр ЯСЕНЧУК

Газеті «Сіверщина» — 20 років
У грудні 1992 року вийшов перший номер газети «Сіверщина», яку створили Чернігівські обласні організації то-

вариства «Просвіта» і Народного Руху України. Газета стала дійсно народною. У другій половині 1990-х це було одне 
з найбільш масових видань «Просвіти» і Руху в Україні. Від 1998 року газета зареєстрована як всеукраїнська — з 
правом передплати і поширення по всій території країни. Восени 1997 року редакція створила дочірнє видання «Сі-
верщини» — обласну тижневу газету «Біла хата».

Нині обидві газети — це щотижня по 16 сторінок різноманітної інформації з життя області, України і світу. 
Зараз триває передплата на обидві газети на 2013 рік. Ви зможете передплатити газети в будь-

яких поштових відділеннях області, у листонош, а «Сіверщину» — ще й у будь-якій точці України.

Вшанували пам’ять чуваського 
поета Мішші Сеспеля

Чернігівські донецькі дороги
«Альтком» заробить 16 мільйонів на чернігівських дорогах
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Історія
Презентація в заповіднику
У Борисоглібському соборі на древньому княжому Дитин-

ці — Чернігівському Валу — Національний архітектурно-істо-
ричний заповідник «Чернігів стародавній» представив книгу 
Володимира Кривошеї «Українське козацтво в національній 
пам’яті. Чернігівський полк» та науковий збірник «Чернігів-
ські старожитності». 

Генеральний директор заповідника Андрій Курданов за-
просив директора Центру пам’яткознавства Національної 
академії наук України і Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури Олену Титову представити науко-
вий збірник «Чернігівські старожитності». Він наголосив, що 
заповідник та Центр пам’яткознавства спільно підготували 
це видання. Дві установи поєднує багато спільного, зокре-
ма в пам’яткоохоронній, музеєзнавчій та науковій діяльнос-
ті. А в липні 2012 року заповідник та Центр підписали договір 
про видання наукового збірника «Чернігівські старожитнос-
ті». Олена Миколаївна розповіла про авторів та наукові стат-
ті видання, яке присвячене 975-ій річниці першої літописної 
згадки про Спасо-Преображенський собор.

Володимир Кривошея, перший заступник директора 
Українського інституту національної пам’яті, доктор історич-
них наук, розповів про своє фундаментальне науково-довід-
кове видання «Українське козацтво в національній пам’яті. 
Чернігівський полк». Двотомник написаний на основі вітчиз-
няних, у тому числі й чернігівських, та зарубіжних архівних до-
кументів. У книзі зібрана цікава інформація про старшинські 
та козацькі родини Чернігівського полку ХVII – XVIII століть, а 
також історія населених пунктів того часу. Автор повідомив 
чимало цікавих фактів. Наприклад, в Україні господар із ко-
зацької старшини, який мав «двох волів і чотирьох коней», 
вважався бідною людиною. 

Дослідник поінформував, що використав у книзі термін 
«дача» в розумінні ХVII – XVIII століть: представники козаць-
кої старшини, міщанства і священики, які мали будинок і двір 
у місті, могли від влади отримати дачу, тобто землі за межа-
ми міста. Якщо власник там будував хутір, то він не реєстру-
вався як окреме поселення, а належав саме до двору в місті.

Журналісти та представники наукової і культурної гро-
мадськості в приміщенні колегіуму ознайомилися з новими 
оригінальними реставрованими експонатами виставки «Чер-
нігів і чернігівці 100 років тому». 

Запрошуємо до участі в конкурсі 
«Пам’ятки стародавнього 
Чернігова в усі пори року»
Національний архітектурно-історичний заповідник «Чер-

нігів стародавній» та Управління освіти Чернігівської міської 
ради запрошують учнів шкіл міста до участі в мистецькому 
конкурсі «Пам’ятки стародавнього Чернігова в усі пори року». 

Конкурс має на меті популяризацію серед учнівської мо-
лоді пам’яток стародавнього Чернігова. 

Конкурс проводиться в номінації «відеокомпозиція». Те-
матика конкурсу — архітектурні пам’ятки Національного ар-
хітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» у 
різні пори року. 

У відеокомпозиції потрібно представити пам’ятки (одну 
або декілька) Національного архітектурно-історичного запо-
відника «Чернігів стародавній» у різні пори року в музично-
му та голосовому супроводі (інформація про пам’ятку). Відео-
презентація подається в електронному варіанті. Роботи ма-
ють містити назву та відомості про автора (ПІБ, школа та кон-
тактний телефон). 

Роботи на конкурс подаються до 10 травня 2013 року. До 
16 травня 2013 року журі конкурсу оцінює роботи. Підбиття 
підсумків та нагородження переможців відбудеться 18 трав-
ня — у Всесвітній день музеїв. 

Переможці конкурсу за здобуті І, ІІ та ІІІ місця будуть наго-
роджені заохочувальними призами. Автор відеопрезентації, 

яке отримає І місце, буде відзначений особистою нагородою 
від генерального директора Національного архітектурно-іс-
торичного заповідника «Чернігів стародавній». Кращі роботи 
залишаються в заповіднику для презентації пам’яток запо-
відника гостям міста. 

Додаткову інформацію щодо участі в конкурсі можна 
отримати за тел.: 645-964, науково-просвітницький відділ 
Національного архітектурно-історичного заповідника «Чер-
нігів стародавній». 

На знімку: Борисоглібський собор на Валу.
Фото Петра Антоненка

Ковчинська загальноос-
вітня школа імені Л.П. Деполо-
вич, що в Куликівському райо-
ні, має поважний вік і славну 
історію. На Покровські свята 
школа відзначила 150-літній 
ювілей. Але вона не старіє, бо 
педагоги спираються на до-
свід старших колег — нині су-
щих і тих, хто залишив по собі 
багату спадщину, відчувають 
мінливість часу. 

Не буду зупинятися на са-
мому святі. Адже молода за 
віком директор школи Ната-

лія Миколаївна Халімон вже 
не раз доводила, що вона — 
не тільки кваліфікований ке-
рівник, а й чудовий організа-
тор масових свят. До того ж їй 
допомагав випускник школи, 
директор інституту радіоло-
каційних технологій, член то-
вариства «Чернігівське зем-
ляцтво» у Києві Сергій Михай-
лович Спутай.

Саме вони є також авто-
рами книги — історичного на-
рису про Ковчинську школу— 
«Учителем школа стоїть». Зви-
чайно, свою книгу (а це 256 
сторінок тексту з 397 фото-
графіями) вони присвятили 
всім учителям, невтомним сі-
ячам розумного, доброго, ві-
чного, які працювали і працю-
ють у Ковчині.

Початок 60-х років ХІХ 
століття на Чернігівщині 
ознаменувався відкриттям 
шкіл. Як стверджують авто-
ри на підставі архівних да-
них, цей процес пов’язаний 
з ім’ям чернігівського ар-
хієпископа Філарета Гумі-
левського, оскільки саме 
його стараннями (Чернігів-
ську кафедру він очолював 
у 1859 – 1866 роках) по-
чаткові класи почали дія-
ти майже при кожному хра-
мі. У церковнопарафіяльних 
школах викладалися: За-
кон Божий, читання та пись-
мо, арифметичні дії, церков-
ні співи. Учителювали в та-

ких школах священики, дяки 
та семінаристи. Після 1917 
року церковнопарафіяльні і 
земські школи були реорга-
нізовані у загальноосвітні 
світські школи.

На жаль, єпархіальна іні-
ціатива тотальної початкової 
освіти для сільських дітей не 
була підтримана матеріаль-
но, тому не знайшла підтрим-
ки місцевого духовенства у па-
рафіях. Отож після смерті ар-
хієпископа Філарета кількість 
шкіл почала зменшуватися. 

Але Ковчинській школі пощас-
тило. Відкрита 1862 року, вона 
була затребуваною жителями 
села. У тому ж 1862 році було 
навіть споруджено окрему бу-
дівлю, спочатку під солом’яним 
накриттям, а пізніше під заліз-
ним. Першим учителем був дяк 
Єлисей Карпинський.

У листопаді 1875 року, 
за свідченням архівних дже-
рел, у Ковчині було відкрито 
земську школу. На той час за 
кількістю учнів (80 хлопчиків і 
37 дівчаток) Ковчинська шко-
ла була однією з найбільших 
у Чернігівському повіті, по-
ступаючись лише Седнівській 
(137 учнів). Одними з перших 
учителів, яких земство напра-
вило для викладання до Ков-
чина, було подружжя Ющен-
ків — Дмитро Йосипович та 
Аделаїда Миколаївна.

Найзнаменитіша зем-
лячка, якою гордиться шко-
ла і яка носить її ім’я, — Лідія 
Платонівна Деполович. На-
родилася вона 14 (27) лис-
топада 1869 року в сім’ї міс-
цевого священика і трива-
лий час попечителя земської 
школи Платона Григорови-
ча Деполовича. У 1900 році 
вона повернулася до рідно-
го села і працювала тут учи-
телькою до 1908 року. Пізні-
ше працювала в Чернігові, а 
з 1927 року — в молодших 
класах у Києві. 

Професійних надбань та 

педагогічного досвіду в Лідії 
Платонівни накопичилося ба-
гато, і вона розпочала розроб-
ку навчальних посібників. Де-
полович створила свій буквар 
«Нумо читати!», який побачив 
світ 1926 року. А укладений 
1934 року знаменитий «Бук-
вар» вважається рекордсме-
ном — до 1956 року він витри-
мав 19 видань! Загальний на-
клад букварів перевищив 10 
мільйонів примірників.

Багатьох учи телів-
новаторів знає Ковчинська 

школа, але серед них особли-
ва роль належить Михайлу 
Григоровичу Чуяну, не тільки 
великому Учителю, а й орга-

нізатору освіти і будівничому. 
Прийшов він на посаду дирек-
тора 1961 року, і вже 1965 
року більшість школярів поча-
ла навчатися у новому примі-
щенні школи на вісім класів, 
а 1967 року відкрили нову 
шкільну їдальню на 100 місць. 
Для учителів у 1974 році побу-
довано двоповерховий жит-
ловий будинок. Від 1970-х ро-
ків (коли збудували автокла-
си й гаражі) і донині у школі 
викладається автосправа, а 
школярі мають можливість 
отримати водійське посвід-
чення професійної категорії 
«С». 1976 року введено в дію 
центральну газову котельню, 
яка обігріває всі шкільні при-
міщення та шкільну теплицю. 
1987 рік — висаджено шкіль-
ний парк на честь 125-річчя 

школи. 1989 рік — урочисте 
відкриття нової триповерхо-
вої красуні-школи. 1990 рік 
— відкрито новостворений 
історико-краєзнавчий музей 
села Ковчин, якому пізніше 
присвоєно звання народного 
зразкового музею. 

1991 року Михайло Гри-
горович вийшов на заслуже-
ний відпочинок, але сидіти 
склавши руки не звик і одра-
зу очолив новостворений му-
зей. Уся його діяльність може 
вміститися у словах, які він в 
останні роки життя записав 
для найменшої дитини, до-
чки Валентини: «Роблячи лю-
дям добро, ти здобуваєш не-
оціненне багатство. Той, хто 
живе в ім’я блага людей, — 
найбагатша, найщасливіша 
людина. Пам’ятай, що у світі є 
єдиний вибір багатства, кра-
си, величі — людина. Підно-
сячи людину, ти підносиш сам 
себе. Пам’ятай, що людина 
народжується і вмирає, і якщо 
після її смерті що і залишаєть-
ся на землі, так це те, що вона 
зробила доброго для людей». 

Це заповіт не тільки для 
своїх дітей. Він є дороговка-
зом усім учителям Ковчин-
ської школи, яка входить до 
десятки кращих сільських 
шкіл України. Тут навчалися 
переможці та призери різно-
манітних олімпіад, і нині на-
вчаються три академіки Ма-

лої академії наук України. У 
школи є майбутнє, адже «Учи-
телем школа стоїть».

Володимир ЛУЗАН, 
голова Куликівського 

відділення Чернігівського 
земляцтва в Києві, 

випускник школи 

Приєднуюсь до вітань на 
адресу рідної школи з наго-
ди її ювілею і виходу цієї чу-
дової книги, одним з авторів 
якої є мій двоюрідний брат 
Сергій. Сам я, народившись 
у сусідній Авдіївці і закінчив-
ши там восьмирічку, теж є 
випускником Ковчинської 
середньої школи.

 
Петро АНТОНЕНКО, 

редактор газети 

Слово про рідну Ковчинську школу

Учні разом із вчителькою Лідією Платонівною Деполович

Михайло Григорович та Ірина Іванівна Чуяни

Вдячне слово
Дорогі мої земляки, 
мешканці славної 

Чернігівщини!
Сердечно і урочисто вітаю 

вас, схиляючи голову перед вами 
на знак моєї глибокої вдячності. 

З нагоди закінчення моєї тру-
дової діяльності у Верховній Раді 
України від усієї душі дякую всім, 
хто своїми голосами на виборах 
утримував мене на відповідальній 
посаді народного депутата Украї-
ни впродовж 2005 – 2012 років. 

Висловлюю щиру вдячність 
усім моїм помічникам-консультантам у столиці та помічникам-пред-
ставникам у Городнянському, Куликівському, Менському, Новгород-
Сіверському, Ріпкинському, Чернігівському і Щорському районах, з 
котрими тісно і плідно співпрацював під час моїх IV, V i VI каденцій у 
Верховній Раді України. 

Оглядаючись на пройдений шлях боротьби за справедли-
ве розв’язання проблем в Україні, на мою особисту роль у цій 
боротьбі, звіряючи мої думки з покликом серця, відчуваю, що 

не маю великих підстав для претензій до самого себе. 
Але водночас бачу, що багато чого не вдалося впровадити у 

життя. Цілий ряд моїх дуже важливих пропозицій, попереджень і зу-
силь не були сприйняті моїми колегами з відповідною серйозністю.

Деякі з цих важливих пропозицій залишаються актуальними 
сьогодні й на перспективу. 

Організація життя на всіх рівнях суспільства в Україні ще не 
підлягає чітким раціональним правилам без жодних винятків, 
як це встановлено і відбувається в розвинутих країнах Європи 
і всього демократичного світу. Прірва між багатими і бідними в 
Україні продовжує поглиблюватися, неправда, що поширюється з 
владної верхівки, лише посилює розкол у суспільстві.

Значна частина проблем життєдіяльності людей і всієї держа-
ви мають вирішуватися не «в центрі», а «на місцях», тобто там, де 
ці проблеми виникають, де краще видно їх джерело й можливос-
ті розв’язання. 

Зокрема ми повинні й надалі обстоювати право місцевих гро-
мад залишати основну частину свого фінансового доробку для ви-
рішення проблем на місцях.

Низько кланяюся вам, мої дорогі земляки, за вашу щоденну 
сумлінну працю і вашу витривалість у нинішніх непростих умовах. 
Бажаю вам доброго здоров’я і, незважаючи на труднощі, не втра-
чати оптимізму, віри та надії.

Нехай Бог благословить вас на добрі справи!

Щиро ваш  — Віталій КОРЖ,
народний депутат України трьох скликань
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Депутатське прощання 
з Радою 
Дивну картину представляли  останні засідання 

Верховної Ради  шостого скликання. Багатьом депу-
татам (якщо не сказати — більшості)  й протягом 5 ро-
ків каденції було врешті байдуже, за що голосувати, 
натискати кнопки (або роками натискали й за них), а 
зараз тим паче.   А в  атмосфері перехідного періоду 
можна було  проштовхнути і такі закони, з якими по-
тім доведеться розбиратися новому парламенту. 

У  ситуації, коли економіка «стабільно» лежить, 
влада покладається переважно на випробувану річ 
— побори з населення. До порядку денного  вноси-
ли   законопроекти «щодо добровільної сплати єдино-
го внеску», «подальшого вдосконалення адміністру-
вання податків і зборів», «сплати екологічного подат-
ку» і т.д.  

Красномовним проявом цього стало внесення  до 
парламенту дикунського, інакше не назвеш, законо-
проекту регіонала Хомутинника про введення 15-від-
соткового податку при продажу населенням валюти — 
начебто як «збору до Пенсійного фонду». Демагогія в 
тому, що влада залазить до кишені того ж пенсіонера 
чи працівника, які зі своєї пенсії або зарплати відкла-
ли 800 гривень «на чорний день» і обміняли їх на 100 
доларів, не довіряючи, і цілком правильно, банкам. Те-
пер, коли людина піде обміняти ці долари на гривні, у 
неї просто хочуть загарбати 15 доларів або 120 гри-
вень. Цей одіозний законопроект було  відкладено. 

На фініші каденції депутати все ж прагнули зали-
шити про себе  якусь добру згадку. Доволі несподіва-
но розв’язалася колізія довкола резонансної суспіль-
ної теми — продажу земель сільськогосподарського 
призначення. Мораторій, тобто заборона на її продаж, 
завершувався  1 січня 2013 року. Пропозиція продо-
вжити його бодай на рік, щоб, по-перше, навести еле-
ментарний лад з обліком землі, по-друге, ухвалити ряд 
підготовчих до ринку землі законів, натикалася на глу-
ху стіну лобістів земельного дерибану. І раптом парла-
мент ухвалює закон про продовження мораторію на 
продаж землі аж на три роки, по 2016 рік. Що ж, новій 
Раді можна буде без поспіху розбиратися з цією дуже 
складною проблемою.              

«Журналісти стріляють 
не кулями»
Презентація книги «Журналісти стріляють не куля-

ми» до 21-ої річниці Збройних сил України відбулася 
в Чернігівському  культурно-мистецькому центрі «Ін-
термеццо». 

Це збірник матеріалів, автори яких — відомі укра-
їнські журналісти, що побували у гарячих точках пла-
нети. Книгу представили заступник головного редак-
тора центрального друкованого органу Міноборони 
України «Військо України» полковник Валентин Буря-
ченко та т.в.о. начальника регіонального медіа-цен-
тру (Чернігів) підполковник Вадим Мисник.

На презентації книги нагородили переможців фо-
токонкурсу «Підростають козаки» від журналу «Вій-
сько України».

В одній з трьох номінацій переможцем став Ві-
ктор Кошмал із Чернігова. Серед переможців — і Ві-
талій Кирилов із Гончарівського.

“Наркотики стали доступні 
в навчальних закладах”, –

про це на прес-конференції заявив головний опер-
уповноважений Управління по боротьбі з незакон-
ним обігом наркотиків МВС Віктор П’ятницький. За 
його словами, від початку 2012 року в Україні зафік-
совано 144 тис. наркозалежних, 2 тис. з яких вияви-
лися неповнолітніми.

Також він зазначив, що за статистикою МВС  най-
більша кількість наркоманів зафіксована в Дніпропе-
тровській, Донецькій, Луганській, Одеській, Чернігів-
ській, Черкаській областях та в Києві.

74% наркозалежних ніде не працюють і не навча-
ються, майже 2% – це учні технікумів та ПТУ, 0,4% – 
студенти вузів.

У  2012 році за злочини, пов’язані з наркотиками, 
було притягнуто до відповідальності 29 тис. осіб.

Шановний український народе, на пре-
великий жаль, на цій трибуні ми так і не ба-
чили колишнього Прем’єр-міністра Азаро-
ва. Я розумію: якщо його знову побачать 
Прем’єр-міністром, йому буде дуже склад-
но розповідати про попередників, тому що 
сам про себе навряд чи розповість. Але я 
спробую від імені опозиції розказати вам 
про економічні здобутки цього уряду, який 
вчора був відправлений у відставку Прези-
дентом Януковичем.

Ну, є добра новина, вона полягає у 
тому, що Янукович почав виконувати про-
граму опозиції і відправив свій уряд у від-
ставку. Погана новина, що він не написав 
заяви про власну відставку, і це був би 
правильний і мужній крок. Що стосується 
успіхів цього уряду, то я хотів би керувати-
ся виключно цифрами.

У першу чергу — про безробіття. 1,8 
мільйона українців сьогодні безробітні.

Друге. Кожен п’ятий молодий украї-
нець — також без роботи.

Третє. За оцінкою Організації 
Об’єднаних Націй, 36 мільйонів україн-
ських громадян живуть за межею бідності.

Четверте. Цей уряд збільшив зовніш-
ній прямий державний гарантований борг 
до майже 500 мільярдів гривень. Ця цифра 
удвічі більша, ніж на той момент, коли Аза-
ров і Янукович прийшли до влади. Збіль-

шення витрат на утримання цієї влади за 
останніх 2,5 роки сягає 25 мільярдів гри-
вень. Кожен день утримання Президента 
Януковича коштує 4 мільйони гривень для 
платників податків.

П’яте. За останніх два роки цей уряд і 
цей Президент закрили 300 лікарень і 700 
шкіл.

І шосте. Україна стала нарешті першою 
в рейтингах. У рейтингах корупції, в рей-
тингах безробіття і в рейтингах безнадії.

І на цьому фоні цей уряд учора похап-
цем вносить проект Закону України про 
Державний бюджет України. Зрозуміло, 
що регіонали не читають законів. Вони не 
утруднюють себе такими складними ре-
чами, як читати українську Конституцію і 
Закон України «Про Регламент Верховної 
Ради України». Відповідно до частини тре-
тьої статті 155 цього закону відставлений 
уряд не має права вносити до Верховної 
Ради України Закон про Державний бю-
джет. Це повинна бути відповідальність 
нового уряду і нового парламенту. Але ми 
розуміємо, навіщо це робиться.  Сьогодні 
в парламенті, котрий є не що інше, як міс-
це купівлі і продажу карток, набагато лег-
ше зібрати 226 голосів, ніж у майбутньо-
му парламенті, особливо в тому випадку, 
коли ми доб’ємося особистого голосуван-
ня кожного народного депутата.

Я хотів би окремо пройтися по декіль-

кох цифрах, які щойно побачив в отрима-
ному проекті Закону України про Держав-
ний бюджет.

Перше. Ми, звичайно, вимагаємо звіту 
Кабінету Міністрів України про виконання 
Державного бюджету в 2012 році. Ми ви-
магаємо, щоб Азаров чітко сказав, чому 
Україна втратила 12 мільярдів доларів зо-
лотовалютних резервів, чому Україна най-
більше потерпає від фінансово-економіч-
ної кризи, чому соціальні стандарти в Укра-
їні не відповідають тим програмним обі-
цянкам, які давав Президент Янукович?

Друге. Азаров повинен розповісти, 
яким чином цей уряд працює протягом 
останніх двох років, не маючи програми 
дій уряду.

Третє. Ми ніколи не цитували регіона-
лів, але тут я хотів би зацитувати одного з 
акціонерів Партії регіонів, є такий відомий 
акціонер Партії регіонів і бізнесмен Дми-
тро Фірташ. Так от Дмитро Фірташ заявив 
про те, що не відшкодували 40 мільярдів 
ПДВ і 15 мільярдів переплатили податку на 
прибуток — це регіонали заявляють.

Я подивився сам у проект Закону про 
Держбюджет. Усі соціальні статті в цьому 
законі зупиняються. А мінімальний про-
житковий рівень і зарплата знаєте, на 
скільки зростає? У цьому Законі про Дер-
жавний бюджет вона зростає всього-на-
всього на 13 гривень.

У 2011 році ми писали про 
бюджет-2012 як засіб насоло-
ди влади. Проте від того часу 
економіка так «покращала», 
що суворий час вимагає суво-
рих рішень. Звичайно, на собі 
влада не заощаджує, бо так 
можна і сенс життя втратити.

Як каже східна приказка, 
хто не годує коня, мусить мати 
добрий батіг. Саме ця невиба-
глива «філософія» й закладена 
у бюджет-2013.

З основного фінансового 
документа країни стає цілком 
очевидно, що головний ворог 
— усередині країни. 15,06 
млрд грн виділено МВС. Це 
майже на півмільярда більше, 
ніж 2012 року і на 35% більше, 
ніж 2009 року (тоді було 11,17 
млрд грн).

Відносно незначно, на 156 
млн грн, збільшено бюджет 
СБУ — до 3,41 млрд грн. Проте 
2009 року було 2,05 млрд грн, 
тож за ці роки зростання ста-
новило 66%.

Найбільше покращення у 
2013 році очікується у Генпро-
куратури. Її фінансування зрос-
те на 20,7% — з 2,65 млрд 2012 
року до 3,2 млрд. Це одразу на 
230% більше, ніж 2009 року — 
тоді було 0,967 млрд. От у кого 
справжнє покращення!

Вочевидь, бюджет розпо-
ділявся, виходячи не з повно-
важень, а з того, хто Прези-
денту кум, товариш і брат. Іс-
тотно зріс бюджет Державної 
судової адміністрації — до 4,4 
млрд грн, тобто «покращення» 
удвічі — 2009 року було 2,2 
млрд грн. Що й не дивно, див-
лячись на абсурдні рішення су-
дів та їх «непідкупний» імідж в 
очах населення.

А Верховний, Вищий госпо-
дарський, Вищий спеціалізо-
ваний та Вищий адміністратив-
ний суди «з’їдять» приблизно по 
100 млн грн кожен. Податкова 
«злопає» 4 млрд грн народних 
грошей. І це без хабарів.

Влада розраховує, що суд-
ді та прокурори, з «теками» 

під пахвою, надійно захистять 
Україну. Бо на оборону влада 
виділила удвічі менше, ніж на 
«громадський порядок і безпе-
ку». Хоча, можливо, на випадок 
окупації у влади заздалегідь 
заготовлені оперативні плани: 
хто дезертирує вертольотом, а 
хто подасться у поліцаї.

У 2013 році на потреби 
Мін оборони планується виді-
лити навіть менше, ніж у бю-
джеті 2012 року — 16,4 млрд 
грн. Армія України, що пере-
буває в коматозному стані, фі-
нансуватиметься у п’ять разів 
менше за Збройні сили Польщі, 
у десять разів менше за армію 
Туреччини, у 40 разів менше за 
Збройні сили Росії.

92% витрат армії — видат-
ки споживання. На розвиток 
озброєння піде 919 млн грн. 
Можна купити три застарілі ро-
сійські винищувачі. І все.

Натомість влада добре за-
хищатиме власні рубежі мис-
ливськими рушницями. Фі-
нансування ДУС (Державне 
управління справами, що об-
слуговує вищі органи влади — 
ред.) — 1,286 млрд — зросло 
майже удвічі порівняно з 2009 
роком. З них надання медич-
них послуг владі — 371 млн.

Хоча, для прикладу, субвен-
ція з держбюджету місцевим 
бюджетам на придбання меди-
каментів і виробів медичного 
призначення для забезпечен-
ня всіх установ швидкої медич-
ної допомоги — простим людям 
— коштує суттєво менше: 323 
млн грн. Хто в такій конструкції 
«слуга народу», а хто його гос-
подар — зрозуміло.

Збільшено витрати на під-
тримання санаторно-курорт-
них закладів ДУС до 100 млн. 
А ще ж є санаторно-курортне 
управління Верховної Ради — 
на 88 млн грн. Тоді як на вдо-
сконалення заходів протидії 
ВІЛ-інфекції та інших соціаль-
но небезпечних захворювань 
виділено цілий 1 мільйон гри-
вень (!) на всю Україну.

А санаторно-курортне лі-
кування ветеранів війни, осіб, 
на яких поширюється чинність 
законів «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту», «Про жертви на-
цистських переслідувань» та ін-
валідів коштує значно менше 
— 114 млн грн. Оздоровлення 
і відпочинок дітей, які потребу-
ють особливої уваги, в дитячих 
оздоровчих таборах теж коштує 
утричі менше, ніж «оздоровлен-
ня» влади, — 128 млн грн.

На утримання резиденцій 
2013 року піде 45 млн грн. Тож 
за останні три роки для кенгуру 
і земляних зайців у державних 
резиденціях створено рай.

На забезпечення пере-
везень вищих посадових осіб 
авіацією виділено 187 млн грн. 
Нашого VIP-льотчика вже ні-
хто в Європі та й світі не че-
кає, а він, знай, собі літає. Ко-
жен день на Кіпр — «сало пере-
прятать»? Для прикладу: 2009 
року, коли ще не було міжна-
родної ізоляції, на польоти 
Президента витрачалося удвічі 
менше — 96 млн грн.

Пропаганда «покращення» 
через Держкомтелерадіо ко-
штуватиме 817 млн грн коштів 
платників податків.

Скорочення чиновників 
знову відбуватиметься без 
зменшення адмінвитрат. А це 
значить, що безробіття зросте, 
а здатність влади обслуговува-
ти суспільство знизиться. Воче-
видь, головний планований ре-
зультат такої політики — збіль-
шення хабаромісткості посад.

Це можна сприймати як 
симптом або як воєнну хи-
трість, але «Межигірський еко-
номічний тигр» полюбляє анти-
наукову фантастику.

Уряд планує 3,4% зростан-
ня ВВП 2013 року. 2012 року 
планував 3,9%, отримав — 0. 

Дефіцит бюджету явно при-
меншений. Офіційно Микола 
Азаров нарахував до 3,2% ВВП 
— 50,432 млрд грн. Проте за-
був порахувати: дефіцит Пен-

сійного фонду офіційно — 20, 
неофіційно — до 40 млрд грн, 
державні гарантії на 50 млрд 
грн, ОВДП «Нафтогазу» на 8 
млрд грн, державна позика 
на 5 млрд грн Аграрному фон-
ду, на 1,4 млрд грн — ОВДП 
для Ощадбанку. Тож реальний 
дефіцит становить не менше 
9% ВВП.

Оптимізму не додає й те, 
що дно боргової ями вже не 
дуже видно. Заплановані за-
позичення на 135,53 млрд 
грн, з них зовнішніх запози-
чень — 42,668 млрд грн, вну-
трішніх — 92,863 млрд грн.

На погашення держборгу 
2013 року планується витра-
тити 81,068 млрд грн. Тож де-
віз «фінансової піраміди» вла-
ди: брати борги, щоб платити 
борги.

До речі, про надію. Влада 
якось раптом припинила зга-
дувати про «Євро-2012». Воче-
видь, через те що на тлі остан-
ніх «покращень» народ може 
спитати: «Де гроші, Зін?» І гро-
ші немалі — десь 80 млрд грн 
разом з витратами державних 
монополій.

Проте найгірше, що цирк по-
їхав, а клоуни лишилися. Бо осо-
бливо смішні видатки на Націо-
нальне агентство з питань під-
готовки та проведення в Україні 
фінальної частини чемпіона-
ту Європи 2012 року з футбо-
лу (який давно завершився! — 
ред.) Треба сказати, клоуни ці 
недешеві — 1 млрд 36 млн грн.

А загалом 2013 року влада 
запланувала здерти з країни 
361 510 089 000 і ще 100 на-
ших гривень. Аби народ їх біль-
ше не побачив?

Андрій ПИШНИЙ,
член політради партії 

«Фронт змін», народний 
депутат України, обраний 

за списком Об’єднаної 
опозиції.

«Українська правда»

Дохазяйнувалися…
Виступ Арсенія ЯЦЕНЮКА на ранковому 

засіданні Верховної Ради України 4 грудня

ВІД БЮДЖЕТУ НАСОЛОДИ 
ДО БЮДЖЕТУ ПАЛИЦІ
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В’ячеслав Максимович Чорновіл народився 
24 грудня 1937 року в селі Єрки Катеринопіль-
ського району тоді Київської області (нині Чер-
кащина) в сім’ї вчителів.

1960 року закінчив із відзнакою Київський 
державний університет ім. Т.Шевченка, факуль-
тет журналістики. До травня 1963 року працю-
вав на Львівській студії телебачення. Потім пе-
реїхав до Києва, щоб продовжити наукову робо-
ту з історії української літератури. 

Започаткував в Україні національно-визволь-
ний рух шістдесятників разом з І. Світличним, 
І. Дзюбою, Є. Сверстюком, А. Горською, М. Плахот-
нюком, Л. Танюком, В. Стусом, Г. Севруком та ін. У 
1960 – 1970-ті роки протистояв тоталітарному ре-
жимові, виступав за відродження України, її мови, 
культури, духовності, державного суверенітету. 

4 вересня 1965 року виступив разом з Іва-
ном Дзюбою та Василем Стусом у кінотеатрі 
«Україна» на прем’єрі фільму Параджанова «Тіні 
забутих предків» із протестом проти арештів 
української інтелігенції. Далі були безробіття, 
обшуки й допити.

Вирок 15 листопада 1967 року Львівського 

обласного суду — 3 роки ув’язнення в таборах 
суворого режиму. Причиною виявилася журна-
лістика: В’ячеслав Чорновіл уклав документаль-
ну збірку «Лихо з розуму» (Портрети двадцяти 
«злочинців»), де подав матеріали про арештова-
них 1965 року шістдесятників. 

Після звільнення 1969 року працював спо-
стерігачем метеостанції, землекопом, вагарем.

1970 року Чорновіл починає випуск підпіль-
ного журналу «Український вісник», в якому дру-
кує матеріали самвидаву, хроніку українсько-
го національного спротиву. Він — його органі-
затор, редактор і видавець. Під час відомої за-
гальноукраїнської «зачистки» 1972 року його 
арештовують знову — суд і вирок: 6 років табо-
рів і три роки заслання.

Відбував термін у мордовських таборах для 
політв’язнів, був організатором і учасником чис-
ленних акцій протесту, голодувань, виснажливої 
боротьби за статус політв’язня. «Зеківський ге-
нерал» — так назвав нарис про нього письмен-
ник Михайло Хейфец. Разом з Борисом Пенсо-
ном написав книгу «Хроніка таборових буднів» 

(1975), яку було нелегально передано з табору 
за кордон і опубліковано 1976 року.

У квітні 1980 року Чорновіл знову зааре-
штований на засланні за сфабрикованим зви-
нуваченням (фактично — за опозиційні виступи 
та за участь у Гельсінській групі). Був засудже-
ний на п’ять років позбавлення волі. 1983 року 
звільнений за протестом прокурора Якутії без 
права виїзду в Україну. 

У травні 1985 року В’ячеслав Чорновіл по-
вернувся в Україну. Зміг влаштуватися на робо-
ту у Львові тільки кочегаром. Відновив активну 
політичну діяльність. Улітку 1987 року відновив 
видання «Українського вісника», редактором та 
автором якого був протягом двох років. 1988 
року ініціював створення Української Гельсін-
ської спілки (УГС), котру від початку задумав як 
політичну партію. Був її співголовою. УГС стала 
першою в Україні відкритою опозиційною КПРС 
організацією партійного типу. 

Від часу створення (8 – 10 вересня 1989 
року) Народного Руху України — член Руху та 
його Великої Ради, з березня 1992-го — співго-

лова, а з грудня 1992 року — голова НРУ. 
У березні 1990 року В’ячеслав Чорновіл був 

обраний депутатом Львівської обласної ради 
та Верховної Ради України. З квітня 1990-го до 
квітня 1992 року — голова Львівської облради 
та облвиконкому. На виборах 1991 року Чорно-
віл був кандидатом у Президенти України (2 міс-
це: 7 420 727 голосів, або 23,27%).

З квітня 1992 року — на постійній роботі в 
парламенті України. Народний депутат Украї-
ни також і двох наступних скликань — 1994-го 
і 1998 років. Керівник депутатської фракції НРУ. 
Шеф-редактор газети «Час/Time» (1995 –1998 
рр.) і «Час» (1998 – 1999 рр).

25 березня 1999 року В’ячеслав Чорно-
віл загинув за нез’ясованих обставин в авто-
катастрофі на шосе під Борисполем. Автомо-
біль Чорновола врізався в «КамАЗ» із причепом, 
який розвертався посеред шосе. Соратники 
В. Чорновола та син Тарас Чорновіл вважають 
його загибель політичним убивством. Поховано 
Чорновола на центральній алеї Байкового кла-
довища (ділянка № 1).

Народну артистку України Руслану Лижичко ввели в 
зал столичної інформагенції УНІАН у наручниках, вели 
попід руки два височезні «тюремні охоронці». Таким ан-
туражем відома співачка одразу ж підкреслила суть сво-
єї прес-конференції, на якій оголосила про приєднання 
до всеукраїнської акції протесту «Не мовчи!». Не мовча-
ти проти порушення прав людей, беззаконня, свавілля 
судової влади — до цього народна артистка України за-
кликала своїх колег-митців, усіх співгромадян. Ситуація 
більш ніж серйозна: «Тюрма є новий символ України» — 
такою була заява співачки.

Безпосереднім приводом долучитися до боротьби 
за права людини стала для співачки справа Павличен-
ків. Як відомо, нещодавно Голосіївський районний суд 
Києва виніс вирок 47-річному киянину Дмитрові Павли-
ченку і його 19-річному синові Сергію, звинувативши їх 
у вбивстві весною минулого року судді Шевченківсько-
го райсуду Сергія Зубкова. Батько засуджений до дові-
чного ув’язнення, син — до 13 років позбавлення волі. 
Вирок уже оскаржено,  справа викликала кількатисячні 
акції протесту в Києві. Акція на захист Павличенків ши-
риться країною, адже в цій справі надто багато туману, а 
запитань — значно більше, ніж відповідей. 

Всю прес-конференцію Руслана провела в наручни-
ках. І говорила не тільки про справу Павличенків, згада-
ла і про відомих політв’язнів, про далекі від правосуддя 
рішення судів під час недавньої виборчої кампанії.

Боротьбі з правовим свавіллям, на захист людей 
присвячений і новий альбом співачки «ЕЙ-форі-Я» — за 
назвою ключового відеокліпу цього альбому, що був 
презентований на прес-конференції. Цей альбом і цей 
кліп — своєрідна творча заява співачки як учасниці ак-
ції «Не мовчи!». «Жоден українець сьогодні не може від-
чувати себе в безпеці у державі, в якій такі суди і такі 
судді», — заявляє Руслана. 

Місцем зйомки кліпу стала Київська фортеця, Косий 
капонір, де сто з лишком років тому була тюрма для по-
літичних в’язнів. 

Відповідаючи на запитання про міжнародний резо-
нанс її акції, Руслана повідомила таке. Коли фрагмен-
ти кліпу зі співачкою в наручниках і в тюремній камері 
з’явилися в Інтернеті, у мережі пішла чутка, що Русла-
ну дійсно арештували й кинули за ґрати. Вона отрима-
ла тривожні запитання від своїх знайомих, колег по сце-
ні з-за кордону. «Найсумніше, що ніхто й не здивувався 
ймовірності таких чуток», — зазначила співачка. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Ці діти за ґратами, навіть якщо 
ґрати висять не скрізь. Діти під зам-
ком, в ув’язненні. Безневинно. Мова 
про десятки тисяч мешканців дитячих 
закладів країни, де діти перебувають 
постійно, часом аж до настання по-
вноліття. А потім чимало з них потра-
пляють за нові ґрати і замкнені двері. 

23-ій річниці схвалення Конвенції Ор-
ганізації Об’єднаних Націй про права ди-
тини була присвячена прес-конференція 
в УНІАН Коаліції громадських організацій 
«Права дитини в Україні». 

Звіт Коаліції до річниці підписання 
конвенції ООН мав промовисту назву — 
«Чому уряд не виконує «Дитячу Конститу-
цію?». Конвенція, прийнята Генеральною 
Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року 
і ратифікована 193-а країнами світу, зо-
крема Украї ною 27 лютого 1991 року, дій-
сно є основоположним документом про 
права дитини у світі. Темою звіту і прес-
конференції стало становище, мабуть, най-
більш знедоленої категорії дітей — сиріт, 
інвалідів, позбавлених батьківського пі-
клування. Тут парадоксальна ситуація: з 
одного боку, ці діти начебто взяті під опіку 
і захист держави, а з іншого — права цих 
дітей найменше захищені. Причина: ми жи-
вемо в посттоталітарному суспільстві з не-
дорозвиненою демократією, коли цілі вер-
стви громадян, у тому числі такі діти, опиня-
ються на узбіччі суспільної уваги. Замість 
того, щоб за прикладом демократичних сус-
пільств залишати таких людей серед нас, 
панує інша філософія — виштовхування їх 
подалі від себе. 

В Україні майже 100 тисяч дітей-сиріт. 
Згідно з гуманістичною традицією багатьох 
країн, ці діти майже всі мали б рости, вихо-
вуватися в родинах: у бабусь і дідусів, інших 
родичів, у прийомних сім’ях, так званих дит-
будинках сімейного типу. Натомість в Укра-
їні понад 35 тисяч дітей знаходяться в за-
критих дитячих закладах, і кількість їх зрос-
тає. Останнім часом до цих закладів стали 
потрапляти й діти, у яких є батьки, не по-
збавлені батьківських прав. Здати дитину 
до інтернату чи дитбудинку стало дуже про-
сто, часто досить заяви таких горе-бать-
ків. Інколи причиною називають просто не-
спроможність батьків  утримувати кількох 
дітей. Надто легко стало позбавити бать-
ківських прав. Звичайно, в багатьох випад-
ках без цього не обійтися, але це стає вже 
масовим. За рік у нас позбавляють батьків-
ських прав по 8 тисяч родин. Натомість над-
то складною є процедура повернення цих 
прав. Таких випадків торік зареєстровано 
менш ніж 800.

Для прикладу: в Польщі практикуєть-
ся тимчасове позбавлення батьківських 
прав. І такі батьки зобов’язані брати участь 
у догляді, вихованні дитини в дитячому за-

кладі. Налагодиться добробут у родині — 
дитина повернеться до батьків, яким від-
новлять їхні права. 

Що ж маємо в результаті «відчуження» 
дітей від родин? 

В Україні 369 закритих дитячих закла-
дів, у середньому по 15 на кожну область! 
За категоріями. Школи-інтернати для сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, — 72, кількість дітей там — 9269. 
Дитячі будинки (Міносвіти, науки, молоді і 
спорту) — 107, дітей — 4332. Будинки ди-
тини (Мінохорони здоров’я) — 48, дітей — 
3507. Будинки-інтернати (Міністерство со-
ціальної політики) — 55, дітей — 6888. 
Притулки для дітей — 87, дітей — 11107. 

Про умови утримання дітей свідчать 
такі цифри. Грошова норма витрат на ліки 
для інтернатів не переглядалася з 1989 
року! Вона досі становить 26 копійок на ди-
тину на день, або 7 гривень 80 копійок на 
місяць! Це просто насмішка. Гарантоване 
Конституцією право громадянина на освіту 
теж у цих стінах діє далеко не завжди. В ін-
тернатах Мінсоцполітики діти-інваліди, ба-
гато з яких мають цілком нормальні розу-
мові здібності, отримують так звану «осві-
ту», яка офіційно не визнається. Ставши по-
внолітньою, така людина не може здобути 
вищої освіти, отримати нормальну профе-
сію і роботу, адже не має навіть атестата 
про середню освіту, між іншим, обов’язкову 
в державі. 

Подібних прикладів дискримінації ді-
тей можна наводити багато. Але найбіль-
ше тривожить філософія державних чинов-
ників, яка передається й працівникам цих 
установ: мовляв, діти мають дах над голо-
вою, нагодовані, вдягнені, що ви ще хоче-
те? А хочуть у демократичних суспільствах, 
щоб ці діти, ці громадяни максимально 
були залучені до суспільного життя, не від-
чували себе на його узбіччі. Цього ж хочуть і 
самі мешканці заґратованих закладів. 

Учасники прес-конференції описали 
типову картину в закладах для чи не най-
більш знедолених дітей — інвалідів. Де-
хто з них має серйозні розлади здоров’я, 
їм важко ходити, навіть сидіти. Але ж у сві-
ті існують методи лікування, реабілітації та-
ких хворих. Та про що говорити, коли в та-
кому інтернаті працівник закладу не те що 
не спроможеться підняти дитину, зробити з 
нею якісь вправи, а навіть погодувати її в 
сидячому положенні, натомість наспіх пхає 
ложку до рота лежачій дитині. І та днями, мі-
сяцями, роками лежить і бачить одну й ту 
ж картину у віконній рамі, змінюються хіба 
що пори року. Потім дитина стає повноліт-
ньою, дорослою, вибуває з інтернату для ін-
валідів і потрапляє, часто й пожиттєво, до 
психоневрологічного диспансеру. Як ска-
зав один підліток волонтерам із громад-
ської організації: «А що я бачив і що побачу 
в цьому житті?» Втім, важко звинувачува-

ти й персонал закладів при їхніх мізерних 
зарплатах, невеликих штатах і великих на-
вантаженнях. 

Міжнародні фонди готові надати без-
коштовно нашим дитячим закладам гарне 
обладнання — візочки, інші пристрої, аби 
хворі діти могли сидіти, пересуватися. Але 
цю гуманітарну допомогу обкладають у нас 
несусвітніми митами й поборами, ставлять 
безліч бюрократичних перепон. У результа-
ті фонди передають таке обладнання до ін-
ших країн Східної Європи, до Африки,  тіль-
ки не нам. А наші заклади мусять закупову-
вати вітчизняне обладнання, набагато гір-
ше і в кілька разів дорожче. Дурість, зате 
узаконена. 

Або чому дитячі заклади розділені між 
трьома міністерствами? Запитання, запи-
тання…

Дивною є і практика, коли дитячі закла-
ди чомусь розміщують подалі від обласних, 
навіть районних міст, за 60 – 70 кіломе-
трів. Може, щоб не надокучали з перевір-
ками громадські організації? Щоб важче 
було добиратися громадським активістам, 
волонтерам, які готові й хочуть допомог-
ти дітям? Таких людей, організацій нема-
ло, хоча, треба визнати, допомога громад-
ськості могла бути б активнішою. Так звані 
меценати і спонсори часто «засвічуються» з 
благодійністю задля піару, особливо під час 
виборчих кампаній. Приклад кампанійщи-
ни — нашестя доброчинців у Новорічні та  
Різдвяні свята, коли дитбудинки та інтер-
нати завалюють цукерками й іграшками. 
Побули — і на тому все. Хоч дитячі заклади 
часто потребують зовсім іншої допомоги. 

Знову пошлюся на досвід сусідньої 
Польщі, де свого часу цікавився соціаль-
ним захистом громадян, у тому числі дітей. 
Назва циклу моїх публікацій про це гово-
рила сама за себе — «Є знедолені, нема 
забутих». Дійсно, як і скрізь, там є й сиро-
ти, бездомні, інваліди, самотні старі люди. 
Але ніхто, жодна людина, не залишається 
без уваги й допомоги. Її надають і держа-
ва, і меценати, і церква. А чим не приклад, 
коли лише в одному Підкарпатському воє-
водстві Польщі влада передала безкоштов-
но потужній громадській організації майже 
півтора десятки старовинних дворянських 
садиб — маєтків, палаців з парками, для 
облаштування тут дитячих будинків й інтер-
натів. У нас же садиб та палаців негусто, та 
й на ті накидають оком олігархи. 

На жаль, частина дітей у суспільстві 
приречена на перебування в дитячих за-
кладах. У когось дійсно не залишилося 
на світі нікого з рідних, хтось має серйоз-
ні вади здоров’я. І все ж гуманність сус-
пільства полягає в тому, щоб максимальна 
кількість таких дітей жили серед нас. Вони й 
так обділені долею, не додаваймо ж гіркоти 
цим маленьким співгромадянам. 

 Петро АНТОНЕНКО

Нам так не вистачає сьогодні 
В’ячеслава Чорновола

24 грудня — 75 років від дня народження видатного політика, 
борця з тоталітарним режимом за незалежну демократичну Україну

Руслана в кайданах: Руслана в кайданах: 
«Не мовчи! Бо Україна 

перетворюється на тюрму»

Заґратовані діти
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Бліц-інформ
«Історична правда» 
відкрила розділ 
про Голодомор
На «Історичній правді» з’явився спецпроект, 

присвячений голоду в Українській РСР та інших 
частинах Радянського Союзу в 1932 – 1933 ро-
ках. На сторінці нового розділу планується роз-
міщення спогадів очевидців, статей науковців 
і публіцистів, документів, фотографій, матеріа-
лів закордонної преси, книг українських та іно-
земних авторів, статистичної інформації тощо.

Інтернет-адреса спецпроекту:  
istpravda.com.ua/themes/holodomor

Сторінка з’явилася завдяки небайдужим 
громадянам, які відгукнулися на заклик редак-
ції «Історичної правди» про допомогу у створен-
ні спецпроекту.

Загалом за 8 місяців на рахунок спецпро-
екту надійшло близько 13 тисяч гривень. По-
жертви витрачаються на програмування, ди-
зайн і роботу зі сканування, набору, редагуван-
ня матеріалів тощо.

Гроші можна перерахувати на картку у 
«Приватбанку» — № 4149608780035642.

Велике прохання редакції — дублювати 
повідомлення про суму переказу та прізвище 
жертводавця (і можливість оприлюднення пріз-
вища) окремим листом на редакційну пошту «Іс-
торичної правди» — istpravda@gmail.com

Загальна редакція спеціальної сторінки — 
редактори сайту «Історична правда» Вахтанг 
Кіпіані та Павло Солодько, а також гостьо-
вий редактор Олександр Зінченко.

Як відомо, раніше на «Історичній правді» 
з’явилися спецпроекти «Голокост», «Музеї» і 
«Катинь».

Книга спогадів Семена 
Глузмана  про табірну 
молодість
Правозахис-

ник, дисидент 
і політв’язень 
радянських ча-
сів Семен Глуз-
ман презенту-
вав свою ав-
тобіографічну 
книгу «Малюнки 
по пам’яті, або 
Спогади відси-
дента». 

У творі Глузман пригадує місяці життя у 
тюрмі КДБ у Києві, думки, звуки і світ таборів з 
обличчями друзів, недосяжним лісом навкру-
ги і гіркотою відібраної молодості. Цю кни-
гу він починав писати ще 1989 року. Сьогод-
ні Глузман є президентом Асоціації психіатрів 
України і учасником руху «Першого грудня».

Книга умовно поділена на дві частини — 
тюремні спогади та есеї, присвячені друзям. У 
спогадах Семена Глузмана Василь Стус, Сер-
гій Ковальов, Валерій Марченко та багато ін-
ших дисидентів представлені не мучениками 
чи героями, а пересічними людьми, що мали 
нещастя народитися і жити у країні тоталітар-
ної брехні, але разом з тим і мужньо їй проти-
стояти.

«Мені було дуже важливо залишити свої 
суб’єктивні спогади про людей, які мене ото-
чували, які вчили мене не дидактикою, а вчили 
тим, що просто жили поряд, — зазначає автор. 
— Це були «25-річники», солдати УПА, це були 
«Лісові брати» з Прибалтики. Це гірка правда, 
але, повірте, я справді тоді був щасливий, не-
зважаючи на карцери і голодування».

«Це книга-пересторога, бо те, що було не-
давно, 20 – 30 років тому, може настати після-
завтра чи завтра, — зазначив видавець кни-
ги Дмитро Бураго. — Межа між тоталітарним 
і нетоталітарним співіснуванням людей дуже 
мала і переступити її дуже легко в ім’я якоїсь 
ідеї».

Політв’язнем психіатр Семен Глузман став 
у 26 років. Його «провина» полягала в тому, 
що він провів чесну професійну експертизу 
опального радянського генерала Петра 
Григоренка — жертви каральної радянської 
психіатрії. Глузман довів, що Григоренко по-
вністю здоровий, отже, у психіатричній лікарні 
утримується незаконно. Принциповість і чес-
ність лікаря коштувала йому 7 років таборів і 
3 років заслання.

Ювілейну дату в Інституті 
екранних мистецтв Київського 
національного університету те-
атру, кіно і телебачення відзна-
чили якнайкращим чином — по-
становкою одної з відомих п’єс 
Миколи Куліша, чию драматур-

гію, на превеликий жаль, нечас-
то побачиш на київській сцені, 
попри існування у столиці де-
сятків театрів. Директор інсти-
туту, відомий кінорежисер, за-
служений діяч мистецтв Украї-
ни Василь Вітер як художній ке-
рівник випускного 4-го курсу 
режисерів телебачення запро-
понував своїм студентам зігра-
ти комедію «Мина Мазайло». Ця 
робота була зарахована студен-
там як частина їх дипломної ро-
боти (окрім суто режисерських 
зйомок) — за спеціалізацією 
«акторська майстерність». А що 
майбутній режисер повинен 
бути й актором, уміти грати на 
сцені, в кіно, в цьому Василь Пе-
трович переконаний абсолют-
но, хоча б ще й тому, що й сам за 
першою освітою —  актор теа-
тру, немало грав на сцені. 

За постановку взявся за-
служений артист України Віталій 
Савчук, у недавньому минулому 
— відомий театральний актор, 
який нині викладає акторську 
майстерність в інституті. І ре-
жисерська його робота вияви-
лася блискучою. Та й справа це 
для нього не нова: рік тому Сав-

чук поставив тут же, в інституті, 
з попереднім випускним курсом 
ще одну п’єсу Куліша — комедію 
«Отак загинув Гуска». Не випад-
ково замолоду Віталій Савчук 
був учнем видатної актриси Ва-
лентини Чистякової, дружини 
Леся Курсаба. Так що тут пряма 
спадкоємність театральної тра-
диції. 

Знаково, що ці чотири груд-
неві вечори підряд «Мину Ма-
зайла» грали якраз у столичному 
центрі Леся Курбаса. Творчий 
союз двох друзів, соратників, 
двох геніїв — драматурга Мико-
ли Куліша і режисера Леся Кур-
баса — став апофеозом укра-
їнського театру 1920 – 1930 
років. І трагічна доля обох ви-
датних митців стала символом 
українського Розстріляного Від-
родження. 

Важко переказувати виста-
ву, фільм чи картину. Варто лише 
зазначити, що драматург Куліш 
суперактуальний. Практично ні-
чого ж не змінилося в сутності 
людських персонажів, характе-
рів, стосунків за ці 80 – 90 років 
від часу, коли жили персонажі 
драматурга. Більш ніж перекон-

ливо це передав прекрасний 
акторський ансамбль. Арсеній 
Бортник у головній ролі, гарний 
ставний молодий чоловік, так 
органічно перевтілився в не-
дорікувате одоробло Мазайла. 
Цікавим режисерським ходом 
було доручити жіночу роль (втім, 
цей гротескний персонаж скорі-
ше поза статтю) вчительки «ро-
сійського проізношенія» Баро-
нової-Казино чоловікові, і Дми-
тро Забарило просто купаєть-
ся в цій фарсовій ролі. Або ось 

знаменита Тьотя Мотя з україн-
ського Курська (Олена Марчен-
ко), з її гаслом «Всє ми — рус-
скіє люді» (чим не нинішнє гас-
ло про «русскій мір») і коронною 
фразою «І ваабщє, лучше бить 
ізнасілованой, чєм украінізіро-
ваной». А Дядько Тарас, цей ба-
лакун з його вічними хитаннями 
в різні боки, його голосуванням 
«упівруки» на сімейній раді щодо 
зміни Мазайлом свого прізвища 
— начебто і «за», і наче й «про-
ти», з його фразою: «Так я ще тут 
потрібен чи ні?» Та потрібен, по-
трібен. І «ТьотіМоті», і «ДядькиТа-
раси» затребувані по сьогодні. 
І саме вони — тло для новітніх 
Мин Мазайлів, котрі готові пе-
ремінити на чужий лад не лише 
прізвища, а й сутність та душу. 
Тому блискучий трагіфарс Кулі-
ша про цих нікчем без роду-пле-
мені, які інфікують усе довкола, 
такий сьогоденний. 

Але тим-то й дивно, що саме 
сьогодні вистави Куліша вдень з 
вогнем і увечері зі свічою важко 
знайти на київській сцені. Про 
це також — у коротких інтерв’ю 
нашій газеті. 

Василь ВІТЕР
 — Чому Куліш так мало 

йде в театрах?
 — У мене таке вражен-

ня, що потенціал Куліша ще 
не відкритий. До нього якось 
кон’юнктурно ставилися на по-
чатку 1990-х років. Просто від-
крилася нова драматургія. Але 
по-справжньому драматурга ще 
не зрозуміли. На мій погляд, це 
драматург світового масштабу, 
рівня Чехова, Шекспіра. Він дра-

матург непростий, глибокий, а 
зараз час неглибокої драматур-
гії, хочуть щось легше. Час воде-
вілів. 

 Лесь ТАНЮК, 
заслужений діяч мис-

тецтв України, багатоліт-
ній голова Національної 
спілки театральних діячів 

— Ваші враження від цієї 
вистави? 

— Гарна вистава, цікава гра 
акторів, режисура, шанобливе 
ставлення до тексту п’єси. 

— Ваша режисерська, лі-
тературна діяльність міцно 
пов’язана з іменем Куліша. 

— Гордий тим, що відновив 
для нашого мистецтва один із 
шедеврів драматурга — прак-
тично втрачену драму «Макле-
на Граса». На початку 1960-х як 
режисер поставив цю п’єсу, від-
новивши її текст за рукописами, 
що збереглися у виконавців го-
ловних ролей — Івана Крушель-
ницького, Наталії Ужвій, інших 
корифеїв сцени. Свого часу я 
підготував і видав двотомне зі-
брання творів Куліша, найповні-
ше і по сьогодні. 

А з постановкою Куліша було 
всяке. Весною 1988 року я по-
ставив того ж «Мину Мазайла» 
на сцені Київського Молодого 
театру. Але прем’єра мала відбу-
тися у Львові. Там уже продали 
квитки на кілька перших вистав. 
Однак в останній момент міністр 
культури України заборонив на-
шому театру ці гастролі. 

Цікаво, що першими по-
справжньому оцінили драма-
турга українці діаспори, які ще в 
1940-і роки ставили його п’єси 
за кордоном, коли його ім’я у 
нас було під забороною.

Останнім десятиліттям Куліш 
таки ж повернувся на нашу сце-
ну. Гарні вистави зробив у Льво-
ві та Тернополі Федір Стригун, 
зокрема поставив знаменитого 
«Народного Малахія», де зіграв 
головну роль. Були цікаві виста-
ви й в інших областях. На жаль, 
нині Куліш знову дуже мало ста-
виться, в тому числі на столичній 
сцені. Геніальний драматург че-
кає на нове відкриття і прочи-
тання.

Петро АНТОНЕНКО

Розстріляний  Микола Куліш 
говорить зі сцени

До 120-річчя від дня народженні видатного драматурга, 
генія українського Розстріляного Відродження

* * *
Микола Гурович КУЛІШ — видатний 

український драматург, режисер, осві-
тянин, громадський діяч. Народився 18 
грудня 1892 року в селі Чаплинці нині 
Херсонської області. Воював на фрон-
тах Першої світової і громадянської 
воєн. На початку 1918 — голова Олеш-
ківської ради робітничих і селянських 
депутатів, у липні 1919 року формує 
Дніпровський селянський полк у складі 
Червоної армії.

Після демобілізації керував органа-
ми народної освіти в Олешківському по-
віті, редагував газету «Червоний шлях» 
у Зінов’євську (тепер Кіровоград), склав 
першу українську абетку для дорослих. 

У 1925-му переїхав до Харкова, де по-
знайомився з такими визначними діячами 
української літератури як Микола Хвильо-
вий, Лесь Курбас, Остап Вишня, Володи-
мир Сосюра, Юрій Яновський, Павло Ти-
чина, Іван Дніпровський, Григорій Епік. Вів 
багаторічну плідну співпрацю з трупою те-
атру «Березіль» та його режисером Лесем 
Курбасом.

Від середини 1920-их років Микола 
Куліш став однією з центральних постатей 
українського літературного, громадського 
і мистецького життя. 

Проте з початком 1930-их років у 
житті Миколи Куліша настали трагічні 
сторінки: більшість його творів зазна-

ли політичної критики, в тому числі такі 
шедеври, як «Маклена Граса», «Народ-
ний Малахій», «Мина Мазайло», «Пате-
тична соната», яким приписували воро-
жі комуністичному режиму погляди. На 
першому всесоюзному з’їзді радянських 
письменників 1934 року Миколу Куліша 
оголосили буржуазно-націоналістичним 
драматургом. 

У грудні 1934 року Миколу Куліша 
було заарештовано органами НКВС і зви-
нувачено у приналежності до терорис-
тичної організації та зв’язках з ОУН. Його 
було засуджено до 10 років Соловецьких 
таборів.

3 листопада 1937 року, за постановою 
особливої трійки НКВС по Ленінградській 
області від 9 жовтня 1937 р., розстріляний 
в урочищі Сандармох, у складі т. зв. «Соло-
вецького етапу» в кількості 1111 осіб, ра-
зом із Валер’яном Підмогильним, Юрієм 
Мазуренком, Григорієм Епіком, багатьма 
іншими представниками української інте-
лігенції. 

Реабілітований 4 серпня 1956 року за 
відсутністю складу злочину.

Арсеній Бортник (Мина 
Мазайло), Дмитро Забарило 

(Баронова-Казино). 

Фінальна сцена вистави.
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Новини планети

7Україна і світ

Новий російський сайт 
«Историческая правда» 
Відкрилося російсько-білоруське науково-попу-

лярне видання, присвячене історії. Воно називається 
«Историческая правда» і — за словами творців — на-
тхненне успіхом української «Історичної правди». Про 
це «Історичній правді» розповів творець проекту Пав-
ло Шеремет. «Загальновідомо, що Росія — країна з не-
передбачуваним минулим, — пояснив засновник мету 
сайту. — Тому дискусії на історичні теми мають напру-
жений і гострий характер. Десятиріччя тиску на історич-
ну науку політичної комуністичної ідеології призвели до 
того, що цілі пласти історії або забуті, або надзвичайно 
спотворені».

Головний редактор проекту — Володимир Тихо-
миров, редактор відділів науки у російських виданнях 
«Коммерсантъ» і «Огонёк».

На сайті є також білоруська версія. Її редагує істо-
рик Ігор Мельников — фахівець з історії Білорусі сере-
дини XX сторіччя.

За словами Шеремета, «Прототипом нашого сайту 
стала українська «Історична правда», на яку ми рівняє-
мося і з якою хотіли б тісно співпрацювати. Звідси і на-
зва наша».

Павло Шеремет — редак-
тор сайту «Білоруський парти-
зан», колишній шеф-редактор 
кореспондентської мережі 
дирекції інформаційних про-
грам ОРТ. Уродженець Мін-
ська. Автор ряду докумен-
тальних фільмів і книг на по-
літичну й історичну тематику. 
Опонент політичного режиму 
президента РБ Олександра 
Лукашенка.

Адреса нового проек-
ту:  istpravda.ru.

Ганна Ушеніна — наша перша 
чемпіонка світу з шахів 
 У Ханти-Мансій-

ську (Росія) завершив-
ся чемпіонат світу з ша-
хів серед жінок. Уперше 
за історію незалежнос-
ті України світову коро-
ну здобула наша спів-
вітчизниця. 27-річна 
харків’янка Ганна Уше-
ніна перемогла у фіна-
лі екс-чемпіонку світу 
Антуанету Стефанову з 
Болгарії — 3,5:2,5.

Наступного року 
Ушеніна захищатиме 
свій титул у матчі з ки-
таянкою Хоу Іфань, яка 
стала переможницею 
серії гран-прі ФІДЕ.

Чемпіонка світу народилась у Харкові, де й нині 
мешкає з родиною. У вільний час полюбляє читати де-
тективи, слухає класичну та популярну музику. Перема-
гала на чемпіонатах України серед дівчат до 12 років, 
до 14 років, а у віці 15 років виграла чемпіонат України 
серед дівчат до 20 років. 2005 року перемогла на чем-
піонаті України серед жінок в Алушті. У складі жіночої 
національної команди України брала участь у першо-
стях Європи 2005 і 2007 років. На Всесвітній шаховій 
Олімпіаді 2006 року в Турині, де Україна здобула золо-
ту медаль, Ганна була запасною. На наступній олімпіаді 
у Дрездені разом з командою Ушеніна виборола третє 
місце, грала на 3-ій дошці. У Єкатеринбурзі на команд-
ній першості світу грала на 2-й дошці, здобула команд-
ну бронзову медаль. У Стамбулі на 40-ій шаховій Олім-
піаді (з 27 серпня по 9 вересня 2012 р.) у складі жіночої 
збірної України Ганна Ушеніна посіла третє місце й на-
брала на своїй дошці 7 очок з 10 можливих (без жодної 
поразки), зробивши істотний внесок у підсумковий ре-
зультат команди.

В Інтернеті з’явився 
столітній фотознімок 
айсберга-вбивці «Титаніка»

В Інтерне-
ті з’явилася ще 
одна фотографія 
айсберга, який 
потопив «Тита-
нік». Знімок був 
зроблений з ін-
шого судна за 
два дні до ката-
строфи, в якій за-

гинули 1502 особи. Фото опублікувало видання «The Sun».
«Я бачив різні фотографії айсберга зі звіту про ава-

рію. На мою думку, це саме він», — сказав експерт 
Стенлі Лерера. Форма сфотографованого айсберга 
відповідає малюнкам, зробленим очевидцями, які ви-
жили після аварії лайнера.

В українців Вірменії — ювілеї 
2 грудня 2012 року Федерація українців Вірменії «Україна» відзначила од-

разу три чудових 15-річні ювілеї: самої Федерації, газети «Дніпро-Славутич» 
та українського хору «Дніпро». Голова УВКР Михайло Ратушний привітав укра-
їнців Вірменії з цими знаменними датами. У привітанні, зокрема, сказано: 
«Далеко від Батьківщини всі ці роки члени Федерації працювали на утвер-
дження української національної ідентичності, популяризації української піс-
ні й культури, на збереження української мови та духовності. Працюють не-
дільні школи, радують українською піснею і культурою творчі колективи при 
Федерації, виходить часопис «Дніпро-Славутич», діти українців Вірменії здо-
бувають освіту у вищих навчальних закладах України, до вас з повагою став-
ляться в органах державної влади Вірменії. Ви є своєрідним містком дружби 
між українським та вірменським народами».

На спеціальній сторінці в Інтерне-
ті почалася публікація реєстраційного 
журналу архівних справ КДБ про завер-
бованих у Литовській РСР співробітни-
ків. Загалом у журналі — 1669 прізвищ. 
Публікуватимуть по 40 на місяць. Про це 
повідомляє Центр дослідження геноциду 
і опору мешканців Литви.

У журналі, який почали заповнювати 
1987 року, наведені дані про 1669 аген-
тів, інформаторів та інших таємних спів-
робітників Комітету державної безпе-
ки (КДБ) СРСР, завербованих з 1940 по 
1979 роки. Вказуються особисті дані лю-
дини, агентурні «псевдо», рік вербуван-
ня, підрозділ, що здійснював вербуван-
ня, і номер архівної справи.

У центрі дослідження геноциду і опо-
ру зазначили, що невідомо, за яким 
принципом і з якою метою створював-
ся цей журнал. При уважнішому дослі-
дженні архівних та інших джерел про 
осіб, що є у списку, встановлено: части-
на завербованих не працювали агента-
ми. Є думка, що вони дали офіційну зго-
ду на співпрацю тільки для того, аби ви-
рватися від уваги чекістської спецслуж-
би. Не можна виключати й вірогідності 
того, що ці люди були внесені до списку 
з оперативними цілями або для компро-
метації. Як стверджує Центр досліджен-
ня геноциду і опору мешканців Литви, 
КДБ іноді (а в період озброєного опору 
навіть часто) свідомо поширював інфор-
мацію про уявну співпрацю людини зі 
спецслужбою.

«Українська правда», 
«Історична правда

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада
З’їзд Українського 
конгресу Росії
24 листопада в Українському культурно-

му центрі на Арбаті, 9 у Москві відбувся другий 
етап установчого з’їзду Українського конгре-
су Росії. Були присутні більше 50 делегатів, що 
представляли 43 суб’єкти Російської Федерації. 
Другий етап з’їзду затвердив статут новоство-
реної організації, обрав правління УКР і голову 
Українського конгресу Росії — Любов Дяченко.

У роботі з’їзду взяв участь голова Укра-
їнської всесвітньої координаційної ради Ми-
хайло Ратушний, котрий привітав делегатів 
з’їзду від українських громад з України та за-
кордону, відзначив наполегливість, з якою 
українці Російської Федерації працювали 
з відновлення Всеросійського об’єднання 
українців Росії після ліквідації Об’єднання 
українців Росії, і запевнив присутніх у подаль-
шій підтримці УВКР діяльності новоствореної 
організації. Голова УВКР передав комплекти 
літератури та комп’ютерні диски для учнів не-
дільних українських шкіл у Росії.

Українські заробітчани готові пе-
режити кризу в країні, де вони неле-
гально працюють, але не повертатися 
на Батьківщину, заявив голова Укра-
їнської всесвітньої координаційної 
ради Михайло Ратушний. Про те, чому 
українські емігранти не повертають-
ся додому, повідомили учасники прес-
конференції «Україно, прощавай! Хто 
і чому не воліє повертатися до Укра-
їни? Аналіз міграційного руху» у сто-
личній інформагенції RegioNews.

Як зазначила речник представни-
цтва Міжнародної організації з мігра-
ції в Україні Варвара Жлуктенко, люди, 
які від’їжджають до США, Канади чи 
Австралії, у багатьох випадках їдуть на 
постійне проживання, 20% серед них 
— на навчання, проте серед усіх емі-
грантів 37% не впевнені, що повер-
нуться до України, а 25% твердо вирі-
шили залишитися жити за кордоном.

Як зазначили учасники конфе-
ренції, зазвичай люди їдуть за кордон 
на пошук нової роботи, аби заробити 
гроші на освіту для своїх дітей, буди-
нок тощо. Часто, якщо цієї мети не до-
сягнуто, людина все одно не поверта-
ється до України і продовжує працю-
вати за кордоном.

У явищі трудової міграції варто 
звернути увагу і на проблему торгів-
лі людьми. Зараз спостерігається не 
стільки сексуальне рабство, як тру-
дова експлуатація. 60% постражда-
лих від торгівлі людьми — це чоло-

віки. Вони стали жертвами трудової 
експлуатації. Факти примусової пра-
ці найчастіше трапляються в Росій-
ській Федерації. У Росії, на відміну від 
урядів ЄС та Америки, порушена про-
зорість статистики щодо кількості мі-
грантів, тому важко сказати, скільки 
українців зараз нелегально працює 
там. «У Російській Федерації є велика 
чорна діра в плані статистики. Але ми 
можемо говорити, що зараз там пере-
буває менше 2,5 млн українських емі-
грантів», — наголосив Ратушний.

Зазвичай люди переїжджають 
за кордон і працюють там на будів-
ництвах, займаються господарчою 
справою. Проте розпочалася нова 
хвиля міграції — інтелектуальної. За 
результатами опитування, яке про-
водилося серед тернопільської моло-
ді, 80% студентів і випускників мають 
намір продовжити навчання або по-
чати працювати за кордоном. Укра-
їнський уряд повинен усвідомлювати 
цю проблему, впроваджувати зако-
нодавство, яке могло б не відштовху-
вати, а приваблювати українських за-
робітчан.

Було оприлюднено такі дані. За-
гальна кількість мігрантів у світі — 
200 млн, тобто 3% населення. Серед 
них українських емігрантів — 2,5 млн. 
Якщо йдеться про заробітчан, то 50% 
з них працюють у Російській Федера-
ції, інші — у країнах ЄС (Чехії, Німеччи-
ні, Італії, Португалії, Польщі).

Українська молодь Європи 
вшанувала пам’ять жертв 
Голодомору 
Українська молодь діаспори з Іспанії, 

Франції, Португалії, Чехії, Сербії, Боснії та 
України у столиці Іспанії Мадриді провели 
вечір вшанування пам’яті жертв Голодомо-
ру 1932 – 1933 рр. Відкрив вечір Юрій Чо-
пик — голова Української громади Іспанії за 
права,честь і гідність українців. Він оголосив 
хвилину мовчання та запропонував кожному 
запалити свічки пам’яті, які потім виставили 
на імпровізовану карту України.

Перед присутніми виступили секретар з 
міжнародних питань ВГО «Молодий Народний 
Рух» Олексій Захарченко, депутат Тернопіль-
ської обласної ради Степан Барна.

Також було організовано виставку книг, 
присвячених Голодомору, та встановлено ін-
формаційні стенди. Вечір закінчився показом 
фільму відомого українського режисера з Ка-
нади Юрія Лугового «Окрадена Земля».

Вшанування жертв Голодомору провели 
також громади української діаспори інших 
країн.

На заробітки за кордон

Кабінет міністрів Литви підтримав рі-
шення про створення спеціальної комі-
сії, яка займеться розробкою установок 
для переговорів із Російською Федера-
цією про відшкодування Литві «шкоди, 
заподіяної радянською окупацією».

Комісії доручено розробити свої 
пропозиції з приводу збитків, завданих 
Литві у 1940 – 1991 роках — у період 
перебування її у складі СРСР — і в 1991 
– 1993 роках — від присутності росій-
ської армії.

Агентство BNS нагадує, що відразу 
після відновлення незалежності  1990 
року Литва порушила питання про ком-
пенсацію збитків від радянської окупа-
ції. Громадяни Литви висловили свою 
волю на відповідному референдумі. 
У червні 2000 року парламент краї-
ни ухвалив закон «Про відшкодування 
збитку від радянської окупації», проте 
реальні кроки зроблені не були.

Росія у двосторонньому догово-
рі 1991 року визнала, що Радянський 
Союз 1940 року здійснив «анексію», що 
порушує суверенітет Литви.

У Вільнюсі заявляють, що Радян-
ський Союз «окупував» Литву в 1940 
році, направивши після пред’явлення 
ультиматуму до країни більше 150 тисяч 
червоноармійців. 

Вважається, що Литва через скоєні 
тоталітарними режимами злочини втра-
тила приблизно третину свого населен-
ня. У 1940 – 1952 роках з Литви були ре-
патрійовані або виїхали 444 тисячі жи-
телів, на фронті загинуло 25 тисяч, а до 
таборів і в заслання були відправлені 
275 тисяч осіб. Крім того, загинули біль-
ше 20 тисяч учасників антирадянського 
опору.

Канцлер прем’єр-міністра Дейвідас 
Матуленіс заявляв журналістам, що ко-
місія повинна керуватися раніше зро-
бленими розрахунками величини за-
подіяної радянською «окупацією» збит-
ку в розмірі 80 млрд літів (близько $ 31 
млрд). «Але це не означає, що Росії буде 
виставлений якийсь рахунок. Зараз 
мова йде про певні переговорні принци-
пи», — зазначив він.

У Литві почали 
публікувати 

список агентів КДБ

Уряд Литви вимагатиме від Росії Уряд Литви вимагатиме від Росії 
відшкодування за окупаціювідшкодування за окупацію
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До Євросоюзу і НАТО потра-

пити дуже просто. Ні, не нашій 
державі, ми ще років зо 20 бу-
демо дискутувати щодо вступу 
в ЄС і двічі по стільки — стосов-
но НАТО. Але пересічному укра-
їнцеві потрапити до ЄС і походи-
ти там власними ногами дуже 
легко. І недорого, дешевше, 
ніж, скажімо, з’їздити до Кри-
му. Треба просто взяти і проїха-
ти до найближчої нам сусідньої 
країни ЄС — Польщі й до най-
ближчого міста Перемишля, що 
на кордоні Львівської області. 
Отже, поїхали. 

Вся поїздка обійдеться менш 
як у 300 гривень, основна витрата 
— дорога з Києва до Львова і на-
зад, поїздом, притому в купейно-
му вагоні. Втім, плацкартних ваго-
нів у київсько-львівських потягах 
скоро, схоже, й не залишиться, а до 
тих нечисленних плацкартних ваго-
нів квитки розбирають миттю і за-
рані. Та не хвилюйтесь, ціна купей-
ного квитка ненабагато більша від 
плацкартного — цінова система 
в Укрзалізниці незбагненна. Два 
квитки, в обидва боки, обійшлися 
мені в 240 гривень, причому один 
з них коштував трохи більше ста, а 
другий — чомусь майже сто сорок. 
І я ще й переплатив. 

Перша несподіванка чекала в 
касі попереднього продажу квитків 
у центрі Києва: квитки до Львова 
розкуплені тижнів на три наперед. 
Дивного нічого нема: кількість по-
їздів постійно скорочується, а вве-
дені замість них швидкісні експре-
си мають такий дивний розклад, 
що прибувають до Львова опівночі. 

Урешті несподівано знайшлося 
місце в поїзді, що йде через Львів 
до Ужгорода. Гірше були справи зі 
зворотним квитком. Знайшлися 
місця в потязі Івано-Франківськ 
— Київ, але купувати квиток чо-
мусь запропонували саме від Іва-
но-Франківська. Що ж, переплачу, 
інакше в Івано-Франківську поїзд 
наб’ють ущерть, і зі Львова не буде 
жодного місця. 

Яким же було моє здивування 
(кажу це, забігаючи наперед), коли 
за кілька днів увечері я побачив, як 
на перон Львівського вокзалу при-
був поїзд Івано-Франківськ – Київ 
з кількома практично порожніми 
вагонами, в тому числі й тим, до 
якого в мене був квиток. Виходить, 
з Івано-Франківська до Львова на 
мій квиток, моїм коштом потяг віз 
порожнє місце, повітря. Що ж, не-
хай ті гривні підуть «на бідність» 
Укр залізниці, яка, між іншим, лише 
за 9 місяців цього року отримала 
кілька десятків мільйонів гривень 
чистого прибутку.

* * *
Потяг із Києва прибув до Льво-

ва рано-вранці, ще потемки. Але 
вже можна йти на маршрутку на 
кордон. Так найшвидше: менш як 
за дві години будете на пішому пе-
реході Шегині – Медика (за назва-
ми відповідно українського і поль-
ського містечок на кордоні). Марш-
рутка — 24 гривні 50 копійок. А 
наче ж недавно проїзд коштував 
21 гривню, потім — 23, тепер — ще 
більше. Втім, постійні подорожчан-
ня на 5 – 10 відсотків цілком впи-
суються в покращення життя вже 
сьогодні й у нас подорожчанням 
наче й не вважаються. 

* * *
Якось кілька років тому я спро-

бував поїхати рейсовим автобусом 
Львів – Перемишль. Дорожче, зате 
здавалося, простіше: не треба тов-
питися у черзі на пішому переході. 
Поїхав… і затявся надалі отак їз-
дити.

Від львівського автовокзалу 
автобус від’їхав напівпорожнім, 
але вже по місту та на його околи-
ці його було заповнено вщерть. Сі-
дали жіночки, переважно молоді, 
з якимись величенькими сумками. 
Секрет розкрився десь на півдо-
розі до кордону: жіночки везли на 

продаж у Перемишль цигарки. 
Прикордонний ґандль (до речі, 

польською «торгівля» так і буде — 
«ґандль») давно став масовим про-
мислом мешканців прилеглих сіл і 
містечок. Самі вони пояснюють це 
величезним рівнем безробіття в 
Галичині, особливо сільській. Ро-
боти нема, мужчини по закордо-
нах на заробітках, дітей доглянуть 
бабусі, а жінки-матері —  в доро-
гу на кордон, з сумками. Вони за-
певняють, що це єдиний спосіб ви-
жити. Мабуть, стосовно декого це 

дійсно так. Водночас злі язики по-
дейкують, що для багатьох сумки 
— давно вже засіб не виживання, 
а збагачення. Звісно, не такого, як 
в олігархів, але значного за серед-
ньостатистичними галицькими й 
українськими мірками. Принаймні 
декому, напевно, вже важко зупи-
нитися в цьому ґандлі — втягує, як 
наркотик. 

Коли кілька років тому Поль-
ща вступила до Шенгенської зони, 
і правила в’їзду сюди з України ста-
ли набагато суворішими, зайшла 
дискусія про так звану прикордон-
ну смугу. Норма Шенгену — 30 кі-
лометрів від кордону. Мешканці 
цієї смуги мають значно спроще-
ний візовий режим, і саме це по-
трібно торгівцям для щоденного 
снування через кордон. Тому меш-
канці прилеглих до Польщі районів 
Львівщини так клопоталися, щоб 
цю зону розширили, хоча б кіло-
метрів до 50-ти. У Євросоюзі на це 
відрізали: «Може, вам розширити 
на 100 кілометрів, по Львів?» Або 
чом би тоді не розширити на 600, 
включно з Києвом, чи до тисячі, з 
Луганською областю включно, по 
російський кордон? Щоб ґандлю-
вати всім гуртом.  

Втім, хліб цей нелегкий. Це ми 
скоро побачили. На під’їзді до кор-
дону жіночки почали… роздягати-
ся, не реагуючи на нас, нечислен-
них мужчин. Метою процесу було 
сховати на собі побільше цигарок. 
Суворі прикордонні правила до-
зволяють везти лише два блоки ци-
гарок, але що на цьому заробиш? 
А заробити хочеться і можна. Бо 
саме на цигарках — найбільша різ-
ниця між нашими і польськими ці-
нами: у сусідів вони в кілька разів 
дорожчі. І цигарки давно вийшли 
на перше місце з можливості «на-
вару», випередивши інший попу-
лярний товар — спиртне, якого теж 
дозволяють везти всього по дві 
пляшки, та й ховати їх важче. А го-
ловне — після постійних подорож-
чань у нас спиртного на різниці цін 

багато не заробиш. 9 злотих, за які 
наші нещасні жіночки пропонують 
пляшку горілки одразу по той бік 
кордону, — це всього 24 гривні. Не-
набагато дорожче, ніж у наших ма-
газинах, та й спробуй ще те прода-
ти. Інша річ — цигарки. 

Пригадую, як під час одного із 
прес-турів ми, українські журна-
лісти, мали зустріч у міському уря-
ді Перемишля. І представники вла-
ди, крім інших житейських проблем 
міста, назвали й таку, як «споюван-
ня і обкурювання» польського при-

кордоння нашою горілкою і цигар-
ками. Хотілося заперечити: зна-
чить, треба менше пити й курити. 
Але проблема дійсно є. 

Перед кордоном наші львівські 
жіночки були повністю «упаковані», 
сховавши блоки і пачки цигарок, 
куди тільки можна, а решту — до 
всіх ніш і дірок автобуса. 

На кордоні нас чекало найціка-
віше. Ми застрягли там години на 
чотири, під час яких я не раз зга-
дав недалекий звідси піший пере-
хід. Спершу польські митники мало 
не розібрали автобус на гвинтики. 
Вони добре знали всі ті ніші й дір-
ки, й майже всі цигарки були ви-
лучені. Не менш суворий митний 
огляд пройшли і жіночки. Врешті, 
десь третину з них було розвернуто 
назад. Пропав товар, пропали час 
і гроші на дорогу в обидва кінці. 
Але ті, які прорвалися, були спокій-
ними. Вони розповіли мені, що та-
кий трус для них — справа звична, 
і вони завжди готові, що десь тре-
тину розвернуть. Це ж справа честі 
для польських митників, яких наші 
жіночки добре знали, вивчили і по-
своєму навіть здружилися з ними. 

А я відтоді долаю кордон лише 
на пішому переході. До того ж при 
великих чергах посвідчення жур-
наліста допомагає кордон перейти 
швидше. 

* * *
Цього разу, попри те, що була 

лише сьома ранку, з українсько-
го боку кордону зібралася вели-
ченька черга. Здивувало, що біль-
шість були без здоровенних су-
мок, а, значить, не везли нічого на 
продаж. Куди ж прямувало так ба-
гато людей? Хтось щось купити в 
розташованому  одразу по той бік 
кордону маркеті мережі дешевих 
польських магазинів «Бєдронка». 
Везуть товар (точніше, несуть, тяг-
нуть) і звідти, хоч багато не дотяг-
неш. До того ж здивувало нове ого-
лошення на нашому митному по-
сту про заборону нести з того боку 
надто багато товару, штучного — 

навіть більше одної упаковки. Ще 
хтось, може, знайшов якийсь при-
робіток у Перемишлі — мести вули-
цю чи щось носити на ринку. Але й 
на польському прикордонні, зага-
лом у Підкарпатському воєводстві, 
безробіття доволі високе, і роботу 
знайти непросто, навіть за безцінь. 

Врешті я запитав в одного з 
мужчин віком десь за 50: «Куди ж 
це стільки людей?» І отримав таку 
відповідь: «На підсадку». 

Суть цього нового для наших 
живучих співгромадян способу за-

робітку виявилася ось у чому. Люди 
переходять кордон, точніше, про-
ламуються через нього в безладі 
«черги» — натовпу, мало не по голо-
вах один одного, і тут же прямують 
на автомобільний перехід. Там уже 
чекають цих людей ті, хто й бере їх 
«на підсадку». Беруть автомобіліс-
ти — ті, котрі повертаються в Укра-
їну вантажівками, а ще більше — 
власники легкових авто. Проблема 
в тому, що з Польщі віднедавна до-
зволили ввозити в Україну не більш 
як 50 кілограмів продуктів на одну 
особу, що перетинає кордон. Водій 
же хоче провезти 100 чи 150 кі-
лограмів. Для цього він має взяти 
«на підсадку» відповідно одного чи 
двох наших людей, оформивши на 
кожного по 50 кілограмів свого то-
вару. Плата від водія «підсаджено-
му» за таку послугу — 50 гривень. 

Весь цей торг заснований на 
одному з абсурдів нашого україн-
ського життя. При співвідношенні 
середньої зарплати десь «3 до 1», 
тобто при втричі більших польських 
зарплатах, ціни на продукти харчу-
вання в Польщі давно зрівнялися з 
нашими, а за багатьма позиціями є 
нижчими. Тобто це наслідок постій-
них наших подорожчань. 

Найбільш ходовий товар для та-
кого ґандлю — тверді сири і м’ясо 
та м’ясні продукти. Кілограм твер-
дого сиру в польському магазині 
може коштувати на наші гроші 40 
– 45 гривень. «Навар» навіть у 8 – 
10 гривень на кілограмі може дати 
за одну поїздку до тисячі гривень. 
Не менший чи й більший зиск  —
на м’ясних продуктах. Звісно, якщо 
налагоджено збут продуктів, а він 
же, видно, існує, оскільки масово 
везуть. Ну а наш бідака, живучи «на 
підсадку», може заробити за день 
50, а то й 100 гривень. Якщо по-
щастить, бо таких бажаючих біль-
ше, ніж перевізників. Та й прикор-
донники з обох боків декого вже 
знають напам’ять і розвертають 
назад спритників, які надто часто 
кочують через кордон. 

* * *
За кілька днів я повертався до-

дому, в Україну. Тією ж дорогою. З 
польського боку натоптувалися то-
варом у «Бєдронці» наші співгрома-
дяни. Затягнутим металевою сіт-
кою проходом на кордон чого тіль-
ки не несли й везли на возиках, аж 
до туалетного паперу у величезних 
упаковках. Українські митники чи 
не вперше за багато моїх поїздок 
запитали, що везу, особливо поці-
кавившись м’ясними продуктами. 
Такого я не мав. Зате віз не одну, а 
з десяток упаковок гарного поль-
ського чаю з набору трав — для 
друзів і родичів. На чай митник на-
віть не зреагував.

Переходжу намальовану на ас-
фальті смужку — це кордон, що 
розділяє, як колись писали радян-
ські пропагандисти, «два світи — 
два способи життя». Здрастуй, рід-
на земле! У гостях добре, але жити 
треба вдома. Хотілося б так, як там, у 
гостях, але поки що не виходить: або 
«так», але там, або тут, але «не так».

* * *
Знову знайома маленька авто-

станція Шегині. Автобус на Львів. 
Квитки в касі купили з десяток лю-
дей, і саме нас водій ввічливо за-
пускає в автобус. Далі салон штур-
мує натовп безбілетників, запо-
внюючи його «безрозмірно» і, на 
здивування, як стільки може вліз-
ти, ще й натоптуючи величезними 
сумками. За проїзд народ платить 
прямо водієві. Може, це взагалі 
приватний автобус, правда, навіщо 
ж тоді відбувається продаж квитків 
через касу? 

Їдемо спершу в гармидері й тіс-
няві, потім, утрамбувавшись, весе-
ліше. Тим паче невдовзі в автобус 
підсідає моложавий і напідпитку 
дід 72 років — про вік він оголо-
сив сам. Грошей на проїзд у нього 
нема, про це чесно зізнався водіє-
ві, запевнивши, що гроші винесе до 
автобуса у Львові на вокзалі його 
баба. Навіть зімітував їй якийсь 
дзвінок по мобільному. Коли почав 
голосно лаятися начебто з бабою, 
хтось із пасажирів зробив заува-
ження. На це дід заявив: «Я ветеран 
трьох воєн». Подумалося: яких же? 
У Вітчизняну йому було років три –
чотири, на афганську вже був за-
старим. Очевидно, три війни — це 
з бабою, сусідом за грядку чи кур-
ку і з головою сільради за все інше.

Ніяка баба з грішми на вокза-
лі, звісно, не зустрічала — це всі, і 
водій теж, зрозуміли давно. Дід ве-
село попрощався і почимчикував 
до безкоштовного залу очікування 
Львівського вокзалу. Сюди на осінь 
і на зиму стягуються «бомжі» Льво-
ва і околиць. Тут можна переночу-
вати на лаві чи підлозі, щось з’їсти, 
при щасливому випадку навіть ви-
пити. Життя вирує. 

* * * 
Із Київського вокзалу я 

від’їздив звичайною електрич-
кою на Чернігів о шостій ранку. На 
диво, вже в цей час вона виявила-
ся майже заповненою. І не всі ж 
пасажири мешкають поблизу вок-
залу, сюди треба було ще добира-
тися, прокинувшись о п’ятій ранку 
чи й раніше. Не дивно, що багато 
хто, впавши на сидіння, тут же за-
дрімали.

Куди несло люд такої ранньої 
пори та ще в неділю? А на Дарниці 
вагони взагалі вже були заповнені 
вщерть. У багатьох при собі «крав-
чучки» і «кучмовози». Таки ж зба-
гатили перші два наші президенти 
рідну мову. Хто не в курсі, «кравчуч-
ка» — це менший візок. «кучмовоз» 
— щось громіздкіше, з’явилося ж 
бо пізніше, з нашим поступом упе-
ред. Чи збагатять у цьому напрямі 
мову наступні президенти? 

Ну, а якщо хто хоче побачити 
дещо інше життя — в дорогу, до Єв-
росоюзу. Це ж так просто, недале-
ко і недорого. Тільки щось я цього 
разу про те життя розповідав мало, 
більше — про наше… 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Життя «на підсадку»



№15   15 грудня 2012 року№15   15 грудня 2012 року 9Світ історії

«І взагалі Десятинна церк-
ва вже не належить Україні, 
це приватна власність Москов-
ського патріархату», — заявля-
ють монахи так званого «мо-
настиря» УПЦ МП.

Десятинна церква Києва, 
одна з головних наших святинь, 
знову опинилася в епіцентрі 
скандалів, які виходить далеко 
за межі суто пам’яткоохоронної 
тематики, а радше пов’язяні з 
питаннями нашої національної 
пам’яті, державності, врешті 
того, господарі ми на власній 
землі чи ні. 

СТРАДНИЦЬКА 
ДОЛЯ ЦЕРКВИ

Коротка історія святині, якій по-
щастило набагато менше, ніж їй по-
дібним. Знаменитий Софійський со-
бор дійшов до нас практично перво-
зданним. Успенський собор Києво-
Печерської лаври та Михайлівський 
золотоверхий принаймні достояли 
до наших часів і були знищені лише 
в період войовничого атеїзму 1930 
– 1940-х років. Живі ще люди, які 
бачили ці храми. І вже в незалежній 
державі ці святині столиці були від-
новлені аналогічно першобудовам. 
Інша доля — у Десятинної.

Перший кам’яний християн-
ський храм Київської Русі був спо-
руджений князем Володимиром Ве-
ликим за кілька літ по хрещенні ним 
держави. Тут Володимир і був похо-
ваний, тут же перепоховали його 
бабусю — благовірну княгиню Оль-
гу. На жаль, уже в часи князівських 
міжусобиць храм неодноразово за-
знавав руйнації. Наприклад, через 
два століття після побудови Деся-
тинну спалив під час штурму Києва 
син засновника Москви Юрія Дол-
горукого Андрій Боголюбський, що 
дерся на київський престол сво-
го діда Володимира Мономаха. У 
грудні 1240 року храм став остан-
нім оплотом захисників Києва при 
штурмі міста монгольськими орда-
ми хана Батия, якими й був зруйно-
ваний. 

Словом, до наших днів уцілі-
ли лише рештки церкви, власне, її 
фундаменти. Останніми роками тут 
проводили археологічні досліджен-
ня вчені Інституту археології НАН 
України. Не лише решток Десятин-
ної церкви, а й усієї Старокиївської 
гори, яка була серцем княжого Ки-
єва. Такі дослідження важливі ще 
й тим, що тут існували поселення й 
дохристиянського періоду, тобто це 
Київ праслов’янських часів.

На жаль, ці дослідження велися 
не надто активно: у нашої держави 
чомусь вічно не вистачає на це ко-
штів. Через їх брак останнім часом 
археологи практично згорнули свої 
роботи на Старокиївській горі. Дві 
зими розкриті розкопки простояли 
просто неба, прикриті хіба що бла-
генькими «парниками» з плівки, які 
врешті обвалилися, і розкопки за-
носило снігом та поливало дощами. 
Що це означає, зрозуміло навіть не 
археологу. 

НОВОБУД 
НА ФУНДАМЕНТАХ 

ДЕСЯТИННОЇ
Торік ситуація довкола Десятин-

ної церкви загострилася. На аван-
сцену раптом вийшла Українська 
православна церква Московсько-
го патріархату, тобто підрозділ РПЦ. 
Там оголосили про задум побудува-
ти прямо на фундаментах церкви 
свій московський храм — як «від-
новлення» Десятинної.

Затія викликала різко негатив-
ну реакцію в суспільстві. Перша 
причина — незавершені археоло-
гічні дослідження Старокиївської 
гори, які (при належному, звичайно, 
веденні) дають усе нові цікаві від-

криття. Друга проблема в тому, що 
нам достеменно невідомий первіс-
ний вигляд Десятинної церкви. Че-
рез те її «відновлення» суперечить 
світовій і вітчизняній практиці в цій 
царині, підписаним Україною між-
народним угодам зі збереження іс-
торичної спадщини. Є й така про-
блема, як збереження історичного 
ландшафту міста, адже буквально 
поруч зі Старокиївською горою — 
збудована через багато століть піс-
ля Десятинної перлина архітектури 
— знаменита Андріївська церква. 
Виникло навіть таке чисто «геоло-
гічне» питання: чи витримає Старо-
київська гора новітні будівництва? 

Врешті — останнє, а, можливо, пер-
ше питання, бо воно вже в політич-
ній площині: а чому тут будувати 
храм Московського патріархату? 
На фундаментах нашої національ-
ної святині, що постала за півто-
ра століття до з’яви самої Москви. 
Втім, для ініціаторів затії, схоже, 
саме це і є в ній домінуючим. 

Торік влада нарешті провела 
конкурс на кращу концепцію по-
дальшої долі залишків Десятинної 
церкви й загалом Старокиївської 
гори, котрий дехто чомусь сприйняв 
як конкурс «на кращу забудову». На-
справді ж мали визначитися, як 
бути далі. Забудова — то був лише 
один із варіантів, інші — продо-
вження археологічних досліджень, 
музеєфікація решток храму, ство-
рення музею просто неба. Конкурс 
завершився нічим, концепції не 
було вибрано. Пройшла інформа-
ція, що більшість членів журі схиля-
лися до думки затвердити концеп-
цію, котра категорично виключає 
будь-яке будівництво на рештках 
Десятинної. Але конкурс було прак-
тично зірвано. 

У цій ситуації Мінкультури і Київ-
рада ухвалили «соломонове рішен-
ня»: законсервувати рештки Деся-
тинної, всі археологічні розкопки. 
Що ж, так теж іноді робиться, в че-
канні «кращих часів». Наприкінці 
минулого року рештки церкви було 
присипано багатотонним шаром 
землі. На сьогодні це пустир в істо-
ричному центрі столиці, зарослий 
мало не двометровими бур’янами.

Здавалося б, дратівлива тема 
Десятинної поки що відійшла на 
маргінес. Але ж ні. Московська 
церква «застовпила» гостру скабку 
в цю тему і в тіло Десятинної у ви-
гляді так званого «Десятинного мо-
настиря» прямо біля залишків хра-
му, під стінами і на подвір’ї, на те-
риторії Національного музею історії 
України. Не дуже красива роль цьо-
го поважного державного закладу 
в цій історії вартує окремої розмо-

ви. А самоправний, бо утворений 
тут без дозволу, з порушенням усіх 
норм і правил, «монастир» спочат-
ку звів тут, за їхньою термінологією, 
«капличку», насправді — величень-
ку дерев’яну церкву. Це виявився 
лише плацдарм для подальших дій. 

Скандал вибухнув у ніч на 26 
травня минулого року, коли поруч 
із «монастирем» виросли два буді-
вельні вагончики, і почалися підго-
товчі роботи для спорудження мос-
ковського храму на фундаментах 
Десятинної. Таке нахабство моско-
витів у самому серці нашої столи-
ці перейшло всякі межі, й зусилля-
ми громадськості та змушеної таки 

відреагувати влади «будову» було 
припинено. У цих перипетіях якось 
відійшло в тінь питання про самий 
«монастир», що діяв з численними 
порушеннями приписів відповідних 
міських служб. Як виявилося, забу-
ли про «монастир» марно. За ці пів-
тора року він обріс поважною «мо-
нашеською братією» і кліром, до 
якого входять посадовці УПЦ Мос-
ковського патріархату. Є зміни й 
зовні: дерев’яна церква нині вже 
обмурована і ще більше схожа на 
фортецю — звісно ж, російсько-
го православ’я. Фортеці ж — це не 
лише оборонні споруди, іноді вони 
атакують. Агресивно. 

ЗНОВУ СТАРІ ЗАТІЇ
Поки громадськість відпочива-

ла від торішніх скандалів довкола 
Десятинної, дехто наполегливо пра-
цював. Спонукала до цього аморф-
на позиція нашої влади. Київрада і 
Мінкультури начебто ж висловили-
ся проти побудови на фундаментах 
Десятинної якогось нового храму. 
Натомість Верховна Рада торік не 
підтримала законопроекту про таку 
заборону новобудов на Десятинній. 
Значить, не дуже й «не можна». 

І ось новина: проект будівни-
цтва на Десятинній нового храму 
вже підготовлений і поданий до Ки-
ївради головному архітектору сто-
лиці.

Говорить голова комісії Київра-
ди з питань культури і туризму, но-
вообраний депутат парламенту від 
опозиції, член містобудівної ради 
Києва Олександр БРИГИНЕЦЬ: «Не-
зважаючи на всі заяви Міністер-
ства культури та КМДА, які нібито 
виступають проти цього будівни-
цтва, забудовник вже підготував 
проект зведення нової церкви. Це 
не вперше в Києві забудовник не 
реагує на заборони та заяви влади і 
продовжує незаконні будівництва… 
На мою думку, в справу мають втру-
титися керівники УПЦ (МП). Споді-
ваюсь, вони публічно відмежуються 

від незаконної забудови Десятинної 
церкви». Перед цим депутат повідо-
мляв, що на фундамент Десятинної 
церкви планують встановити пли-
ту-моноліт, щоб побудувати на ній 
культову споруду.

Бригинець нагадав, що вже 
не вперше виникає ситуація, коли 
міська влада столиці начебто «про-
ти» тої чи іншої забудови, виносять 
приписи державні служби, зокрема 
і прокуратура, рішення про заборо-
ну виносять суди, а будівництво три-
ває і завершується. Для прикладу 
депутат навів скандальні будівни-
цтва на вул. Гончара, 17-23 та над 
станцією метро «Театральна».

«АРХЕОЛОГИ» 
В РЯСАХ

Ще один скандал вибухнув дня-
ми довкола так званого музею Де-
сятинної церкви. Лише коли 12 на-
укових співробітників цього музею 
(Комар О., Чміль Л., Козюба В., Ма-
нігда О., Починок Е., Хамайко Н., Бо-
рисов Д., Васильєв О.,Вікторова П., 
Дзнеладзе О., Писаренко Н., Бітков-
ський В.) звернулися з відкритим 
листом до міністра культури України 
М. Кулиняка, громадськість дізна-
лася багато цікавого і зрозуміла, як 
мало знає про те, що коїться кулу-
арно в нетрях кабінетів. 

Виявляється, весною цього 
року Мінкультури утворило у сто-
лиці ще один музей — Десятин-
ної церкви. З метою, як зазнача-
лося, подальшого дослідження ре-
шток храму, його музеєфікації. Ди-
вовижне рішення, якщо врахувати, 
що вже кілька років як припинено 
дослідження решток храму, а самі 
вони на той момент мало не півроку 
були вкриті шаром землі, і «питання 
«музеєфікації» надовго відкладало-
ся. Тим не менше створюється ці-
лий музей, для якого затверджуєть-
ся штат у 120 осіб!

Наступні кілька місяців йшло 
комплектування штату, і на осінь 
він вже налічував 85 співробітни-
ків. Вони б і далі справно отримува-
ли зарплату з державного бюджету, 
і раптом цей скандал. Річ у тім, що 
колектив музею розколотий на два 
угруповання  —  церковне і світ-
ське. Перше явно переважає кіль-
кісно і «якісно», владними повно-
важеннями. І лише коли «світських» 
науковців почали викидати з робо-
ти, вони все оприлюднили. І тут зно-
ву на арену виходить горе звісний 
«Десятинний монастир» Москов-
ської церкви. 

Виявляється (цитуємо лист мі-
ністрові): «Організацію та керівни-
цтво музею без оголошення кон-
курсу на заміщення посади було 

доручено Дорошенку П.В., або іє-
родиякону Ярославу —  служите-
лю незаконно діючого на терито-
рії Національного історичного му-
зею України «Десятинного монас-
тиря Різдва Пресвятої Богородиці» 
УПЦ МП. Не маючи фахової освіти 
та досвіду роботи у музейних і на-
укових установах, дана особа була 
нав’язана директору Національ-
ного історичного музею України у 
якості «заступника з питань музеє-
фікації Десятинної церкви». 

Організувавши (звісно, ко-
штом Мінкультури, тобто держав-
ним) власний музей, монах-архео-
лог-директор розставив на хлібні 
місця в ньому свої кадри. Цитуємо: 
«З утворенням Музею історії Деся-
тинної церкви Дорошенко П.В. (іє-
родиякон Ярослав) був переведе-
ний на посаду директора даного 
музею і без створення фахової ко-
місії зайнявся набором співробіт-
ників шляхом особистого відбору. 
Внаслідок цього за короткий тер-
мін ним було прийнято на роботу в 
музей на постійній основі понад 50 
співробітників без належної освіти 
та досвіду роботи, єдиним «фахо-
вим» критерієм для яких стала при-
належність до монахів «Десятин-
ного монастиря Різдва Пресвятої 
Богородиці» УПЦ МП або його цер-
ковної общини, Київської духовної 
академії УПЦ МП та синодальних 
відділів УПЦ МП». 

Природно, кадри швидко пока-
зали свою суть. Якщо «світські» нау-
ковці ще пробували щось говорити 
про наукову роботу, то дуже швид-
ко у них з церковниками (цитуємо) 
«проявилися не лише протиріччя, а 
й критичні розбіжності у розумін-
ні самої мети та завдання створен-
ня музею. У баченні представни-
ків церковної общини «Десятинно-
го монастиря» на чолі з директором 
музею його завдання зводиться до 
відтворення «історичної традиції 
богослужіння» на території церкви 
шляхом спорудження нового собо-
ру та пропаганді релігійної свідо-
мості».

Мета більш ніж відверта — таки 
ж спорудження московського собо-
ру на нашій святині. А щодо «пропа-
ганди релігійної свідомості» у трак-
туванні «монастиря», то вона теж 
проявилася дуже швидко. Тим паче 
все можна було «пропагувати» іме-
нем державної установи і на дер-
жавний кошт. Що саме? Ось як ха-
рактеризують науковці діяльність 
завідувача науково-дослідного 
відділу Кризини Я.В. (архімандри-
та Гавриїла – заступника уповно-
важеного УПЦ МП з питань вищої 
освіти і науки, доктора богослов’я): 
це «запровадження релігійної цен-
зури на розробки текстів екскур-
сій з забороною вживання ряду 
наукових термінів (напр. «релігія», 
«культ» тощо), заборона екскурсо-
водам розповідати про дохристиян-
ський період історії Києва, вимога в 
обов’язковому порядку заводи-
ти екскурсійні групи до церкви 
незаконно діючого на території 
Національного історичного му-
зею України «Десятинного мо-
настиря». 

А чого ж, нормально: прийшла 
група екскурсантів у державний му-
зей — обов’язково завести її на по-
клін до самоправного «монастиря». 

Інструктор з пожежної без-
пеки Мамітов О.І., зазначають 
науковці, «займається розроб-
кою проекту створення Інститу-
ту ландшафту, що передбачає по-
ниження у пам’яткоохоронному 
статусі схилів Старокиївської 
гори з метою їх забудови під кор-
пуси «Десятинного монастиря». 
Пояснимо: йдеться про ще одну 
нав’язливу ідею Московської 
церкви — забудувати не лише 
Десятинну, а й усю Старокиїв-
ську гору своїми «монасти-
рями». 

Десятинну знову штурмує орда
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Це фото зроблено у травні минулого року: такий вигляд мали розкриті розкопки 
решток Десятинної церкви. На дальньому плані — Національний музей історії України.
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Співробітник музею Коваль А. (він 
же — протодиякон Антоній, слу-

житель «Десятинного монасти-
ря») названий у листі фахівцем 

з «екстремістських і дискримінаційних ви-
словів по відношенню до інших християн-
ських общин України». Звісно ж, першим 
ворогом Московської церкви тут є Україн-
ська церква Київського патріархату, щодо 
якої святі отці не добирають висловів. А 
сам директор П.Дорошенко, він же ієродия-
кон Ярослав, чи не найактивніше «пропагує 
релігійну свідомість», навіть збори трудово-
го колективу перетворюючи в колективне 
читання молитов.

Висновок науковців однозначний: «У ни-
нішньому складі і за існуючого керівництва 
Музей історії Десятинної церкви обслуговує 
вузькі інтереси релігійної громади і є відвер-
тою філією «Десятинного монастиря» УПЦ МП, 
що фінансується за державний кошт, і мета 
цього — знищення аутентичних решток Де-
сятинної церкви — пам’ятки історії і культури 
національного та світового значення, шляхом 
будівництва сучасної діючої культової споруди 
УПЦ МП; незаконна забудова Старокиївської 

гори як частини заповідника «Стародавній 
Київ» і знищення його історичних ландшаф-
тів для задоволення потреб релігійної общи-
ни УПЦ МП».

І це державний заклад! Дивуватися нема 
чого, бо, схоже, справжній господар музею 
і Десятинної церкви та всієї Старокиївської 
гори — не Національний музей історії Украї-
ни, не Київрада чи Мінкультури, а Московська 
церква. Коли одна з учених музею спробувала 
щось довести його директору, то (цитуємо лис-
та міністрові) «Дорошенко П.В. викликав Ган-
зенко Л.Г. на аудієнцію до свого прямого керів-
ника — архімандрита Гедеона (Харона) — на-
стоятеля «Десятинного монастиря Різдва Пре-
святої Богородиці», який у різкій формі заявив, 
що рештки Десятинної церкви є не історико-
культурною пам’яткою, а приватною власніс-
тю УПЦ МП, і ні вона, ні археологи, не завадять 
йому збудувати на фундаментах такий храм, як 
він забажає».

Додати тут нема чого. Щось додати мала б 
українська влада, якщо вона є. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Десятинну знову штурмує ордау штурмує орда
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Такий вигляд має сьогодні «капличка» — він же мурований «монастир» Такий вигляд має сьогодні «капличка» — він же мурований «монастир» 
Московського патріархату поруч з Десятинною і на фоні розташованої Московського патріархату поруч з Десятинною і на фоні розташованої 

поблизу Андріївської церкви. Зліва видно ріг будинку Національного поблизу Андріївської церкви. Зліва видно ріг будинку Національного 
історичного музею України. Ось де примостився цей «монастир»історичного музею України. Ось де примостився цей «монастир»

Виданий у 1970-х 
«Меч Арея» був заборо-
нений, але поширювався 
нелегально і витримав 
15 перевидань. Саме з 
цього художнього тво-
ру в масовій свідомості 
з’явився «гунський князь 
Гатило».

Іван Білик помер у 
себе вдома в ніч на 27 
листопада. Письменнику 
йшов 83-ий рік. 

Іван БІЛИК (1930, 
Градизьк на Полтавщи-
ні – 2012, Київ) — автор 
десяти романiв, зокре-
ма сенсаційних історич-
них бестселерів радян-
ських часів — «Меч Арея» 
(1972) і «Похорон богів» 
(1986).

Також відомий «скіф-
ською трилогією», за 
один роман із якої («Не 
дратуйте грифонів») 
отримав Шевченківську 
премію (1991).

«Меч Арея» одразу 
після друку невдовзі за-
боронила влада за «не-
правильне трактування 
історії».  Письменника 
примусили звільнитися 
з роботи в редакції га-
зети «Літературна Украї-
на», надовго позбавили 
права друкуватися, цьку-
вали в пресі. Але його 
книжка в СРСР поши-
рювалася «з рук у руки», 
була перевидана за кор-
доном — у Канаді, Аме-
риці, Великій Британії і 
дотепер витримала 15 
перевидань.

Зрештою «Меч Арея» 
став настільки популяр-
ним, що деякі читачі на-
віть забули, що це худож-
ня література. Ми досі 
маємо «істориків», які з 
ентузіазмом і вірою роз-
повідають про те, що Ат-

тіла — це Гатило, Триполі 
— Трипілля, а римський 
імператор Сулла похо-
дить родом із Посулля. 
Але Іван Білик у цьому не 
винен.

Після відповідної по-
станови ЦК Компартії 
України книгу кинулися 
збирати по всіх книгар-
нях та бібліотеках. Але 
пізно спохопилися — із 
65 тисяч накладу вда-
лося конфіскувати лише 
5 тисяч! Коли книжки по-
чали вилучати, кіоскери, 
продавці книгарень ста-
ли їх приховувати, прода-
вати «з-під прилавка» і за 
вищу ціну.

Чому ж такий ажіо-
таж здійнявся довкола 
художнього, хай і історич-
ного, роману? Дія твору 
відбувається у Києві на 
початку... V століття. «Але 
ж Києва тоді ще не було!» 
— перше, що спадає на 
думку (у 1972 році, коли 
вийшла книга, навіть до 
офіційного святкування 
1500-ліття Києва ще ли-
шалося 10 років).

Головний герой рома-

ну київський князь Бог-
дан Гатило — прототип 
гунського царя Аттіли 
— цілком реальної істо-
ричної особи. Саме його 
автор «селить» у праКиє-

ві, а літописних гунів зо-
бражує безпосередніми 
предками українців.

Саме той факт, що на 
карті пізньої античності 
серед кельтів, готів, скі-
фів, сарматів, фракійців, 
балтів Іван Білик знай-
шов місце і нашим пред-
кам, найбільше і спанте-
личив радянських ідео-
логів.

Тоді письменнику ін-
кримінували «оспівуван-
ня і романтизацію ми-
нувшини, якої не було», 
«фальшування історії».

Коли у 1990 році «Меч 
Арея» реабілітували, на-
вколо нього розпочав-
ся страшенний ажіотаж. 
Видавництво запланува-
ло видати цю книжку на-
кладом аж у 150 тисяч! 
Однак паперу вистачи-
ло тільки на 50 тисяч, які 
миттю розмели з полиць 
книгарень.

У грузинському селі 
Земо Алвані відновили 
пам’ятник Йосипу Сталіну, 
який було демонтовано у 
червні 2011 року. Є пла-
ни щодо відновлення мо-
нумента Сталіну на його 
батьківщині в місті Горі.

Представник місце-
вої влади Давід Каадзе 
зазначив, що пам’ятник, 
який спочатку викинули в 
кущі на околиці села, збе-
рігався в якогось підпри-
ємця. Монумент був від-
новлений за ініціативи но-
вої адміністрації Ахмет-
ського району.

Питання про перегляд 
ставлення до радянського 
минулого актуалізувалося 
у Грузії після зміни влади. 
Наприкінці жовтня, нага-
даємо, в країні був сфор-
мований новий уряд на 
чолі з мільярдером Бідзі-
ною Іванішвілі. Одним із 

перших кроків нової вла-
ди була спроба припинити 
діяльність Музею радян-
ської окупації у Тбілісі.

Після виборів стало 
відомо, що група грома-
дян збирає підписи за по-
вернення пам’ятника Ста-
ліну до центру міста Горі. 
Скульптура радянсько-
го вождя, яку встанови-
ли там на початку 1950-х 
років, була демонтована 
2010 року. Тоді це рішення 
публічно підтримав прези-
дент Саакашвілі, який зви-
нуватив Сталіна в «окупа-
ції» республіки.

Передбачалося, що 
ця скульптура буде пере-
несена до будинку-музею 
Сталіна в місті Горі, про-
те цього так і не було зро-
блено. Пізніше журналісти 
виявили пам’ятник на зем-
лі на околиці міста. Прав-
да, в міністерстві культу-

ри Грузії заявили, що рі-
шення про відновлення 
пам’ятника в Горі не при-
йнято.

Як відомо, російські 
комуністи хочуть знову на-
звати місто Волгоград на 
честь Сталіна.

У грудні 2011 року 
українські комуністи та їхні 
прихильники поклали кві-
ти до «місця майбутнього 
пам’ятника» Сталіну на Єв-
ропейській площі у Києві.

У квітні 2011 року гро-
мадськість Луцька змуси-
ла комуністів демонтува-
ти намет у центрі міста, в 
якому комсомольці зби-
рали пожертви на віднов-
лення знищеного вибухом 
погруддя Сталіна в Запо-
ріжжі. Після цього Волин-
ський окружний адміні-
стративний суд заборо-
нив збір коштів у Луцьку 
на відновлення погруддя 
Сталіна.

У листопаді 2011 року 
департамент архітектури 
та містобудування Запо-
різької міськради визнав 
відновлений пам’ятник 
Йосипу Сталіну, встанов-
лений у скляній вітрині у 
стіні облкомітету КПУ, еле-
ментом декоративного 
оформлення інтер’єру.

Перше погруддя Сталі-
ну в Запоріжжі було вста-
новлено 5 травня 2010 
року перед будинком За-
порізького обкому КПУ. За 
його виготовлення кому-
ністи заплатили 109 тисяч 
гривень.

28 грудня 2010 року 
невідомі пошкодили бюст, 
відрізавши йому голову. 
Відповідальність за скоєне 
взяла на себе націоналіс-
тична організація «Тризуб».

Новорічної ночі 31 
грудня невідомі підірвали 
пам’ятник Сталіну, проте 
встановити їхні особи слід-
ству так і не вдалося.

«Українська правда», 
«Історична правда»

Помер Іван Білик — 
автор знаменитого 
роману «Меч Арея»

Титульний розворот того самого видання 
1972 року

У Грузії відновили 
пам’ятник Сталіну
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— Кириле, Ви у своїй книзі з істо-
рії громите концепцію Київської Русі 
і як єдиного центру великої держави, 
і як колиску трьох братніх народів. 
Думаєте, Україні принципово довес-
ти, що Київська Русь — наша ексклю-
зивна спадщина? Що для України 
важливо із власної колиски викину-
ти двох інших немовлят? 

— Я не бачу особливої необхід-
ності громити вже розгромлене. На-
приклад, концепцію давньоруської 
народності. Зараз уже мало хто може 
пояснити, що б це таке могло бути.

Так, ця «народність» весь час зга-
дується в російських шкільних підруч-
никах, але причина в основному така: 
оскільки на території Москви «історія» 
почалася у XII столітті, а в Новгороді — 
в X столітті, то спільна з нами «народ-
ність» дозволяє починати історію з ки-
ївських подій IX століття або навіть з 
князя Кия — V або VI століття. Це про-
сто здревнює історію сучасної Росії за 
наш рахунок.

Але очевидно, що в Середньовіч-
чі просто не могла утворитися осіла 
етнічна спільнота таких розмірів. Не 
всякі володіння однієї династії повин-
ні обов’язково вважатися ще й одним 
народом.

Я не кажу, що вже тоді були «укра-
їнці»: з поняттями і назвами сучасних 
націй не варто лізти у часи середньо-
вічні. Просто тоді існували ті етнічні 
утворення, з яких потім вийшли укра-
їнці.

Цей процес не був запрограмо-
ваний (міг би й не один «народ» ви-
йти), але результати процесу показу-
ють нам, що ми можемо спокійно на-
зивати полян, або древлян, або сіве-
рян «праукраїнцями», оскільки вони 
очевидні наші предки. З цим фактом, 
думаю, ніхто не може посперечатися.

З іншого боку, безперечно, що в 
української та російської державнос-
ті спільні корені в Русі, як у Франції та 
Німеччині — в імперії Карла Великого; 
ще у нас спільна риса — тоді не було 
ні слова «Росія», ні поняття «Україна» в 
сенсі країни.

Але ось Ви в питанні згадали «Ки-
ївська Русь» — це приклад того, що 
«диявол у деталях». «Київська Русь» 
звично говорити, але цю звичку в нас 
довго формували. Адже «Київська» 
— це префікс XIX сторіччя, від Мико-
ли Карамзіна, автора російської істо-
ричної схеми: «Русь Київська» — «Русь 
Московська» — «Російська імперія». 
Ідея «переміщення Русі» з її історично-
го центру.

Але історично «Руська земля» за-
вжди була тут — у Києві. Коли Хмель-
ницький писав «Я самодержець і єди-
новладар руський», він же не мав на 
увазі Росію, правда? Тим більше, що 
вона тоді ще так не називалася.

А на рахунок «двох інших немов-
лят», то далеко не всі немовлята рвуть-
ся в цю «колиску». У Білорусі, на відмі-
ну від Росії, свою історію ведуть не від 

Києва, а від Полоцького князівства 
X сторіччя, завойованого князем Во-
лодимиром. У підпорядкуванні Києва 
воно перебувало всього по суті років 
30 за всю історію «Київської Русі». Ки-
ївські князі там — швидше як інозем-
ні завойовники, а не «батьки народу».

У берестяній грамоті не писа-
ли «представник давньоруської на-
родності» — та й що це, як не подоба 
«представника кавказької національ-
ності»... Так, писали «кыяне», «смоля-
не», «черниговци», «русин», «Русь», але 
це мало більш вузькі значення, аніж 
уявляється. Русь собі залишалася в 
Києві, але держава Рюриковичів ста-
ла величезною і логічно розпалася на 
півтора десятки менших держав. По-
вторюся: окремих держав.

Це був цілком природний процес, 
аналогічний тому, що було тоді в Захід-
ній Європі. Просто ідея «колиски» тяг-
не за собою завдання обов’язково 
повернути «втрачену єдність», ідея, 
що українці і білоруси не здатні на по-
будову самостійного життя і прирече-
ні на возз’єднання з Росією. Адже це 
— «відновлення історичної справед-
ливості». Тому різні трактування Русі 
завжди будуть політично актуальні 
сьогодні.

— Ви у своїй книзі нескінченно 
сперечаєтеся з російськими і радян-
ськими підручниками історії. Пише-
те, що радянські історики забули 100 
років суто української історії Галиць-
ко-Волинського князівства, нічого 
не писали про Гетьмащину, оббреха-
ли Мазепу, рядовий військовий союз 
Хмельницького інтерпретують як до-
кумент про вікову дружбу. Але Вам 
не здається, що замість цієї критики 
і української плаксивості можна було 
видати книгу (багато різних книг, 
включно зі шкільними підручника-
ми): мовляв, ось воно яке — яскраве 
українське Середньовіччя! Розкрути-
ти і викласти світу тези про те, що на 
кожному з етапів середніх століть ми 
були першими. Першими перемогли 
татар, першими мали свого короля...

— Я «нескінченно сперечаюся» 
з тієї причини, що цільова аудито-
рія моєї книги — людина якщо не ро-
сійська, то російськомовна. Я от ска-
жу: «Український підручник історії 
пише...». А читач відповість: «А може, 
бреше цей ваш український націона-
лістичний підручник?» Мені простіше 
показати, що бреше той підручник, за 
яким читач учився — «від протилежно-
го», так би мовити. А далі — висновки 
самостійно.

Щодо підручників, книжок та ін-
шого... Мене в наших політичних об-
ставинах радує, що в нас поки ще під-
ручники взагалі щось про Україну го-
ворять, а то (нагадаю) їх у нас останні 
пару років дуже хочуть переписати в 
давно знайомому ключі «відновлення 
колишньої близькості».

Книги ж такі, як Ви кажете, є — 
ось, наприклад, за останні роки ви-

йшли чудові видання по Литовському 
періоду, тогочасному українському ли-
царстві, Грюнвальдській битві. Але по-
пуляризація подібних видань має бути 
інтересом не тільки видавництв.

Сам жанр науково-популярної, 
якісної історичної літератури у нас 
перебуває в тимчасовому (хочеть-
ся вірити) занепаді, зате на гребе-
ні читацького інтересу знаходиться 
всіляка маячня про Україну — «бать-
ківщину всього», «шлях аріїв» та «Три-
пілля-Аратту».

Як не сумно, але справжня історія 
складається далеко не з сенсацій, од-
нак і вона сама, реальна, може бути 
цікавішою за будь-які вигадки. Тіль-
ки це треба вміти показати і написа-
ти. Але потрібен і якийсь стимул, якась 
державна програма підтримки наук-
попу за умов якісної професійної екс-
пертизи.

— Чи можна вважати Гетьман-
щину державою? 

— «Військо Запорізьке» (Гетьман-
щина — пізній книжковий термін) від 
часів Богдана Хмельницького по Ма-
зепу включно — цілком можна. Про-
сто його устрій нам трохи незвичний: 
це була армія, що мала територіаль-
ний устрій, і те, що виконували б які-
небудь, умовно кажучи, «міністер-
ства», здійснювала генеральна стар-
шина, військові органи та адміністра-
ція.

Чи було воно «незалежною» або 
«суверенною державою»? У сучасно-
му розумінні цих понять — сказати 
складно, оскільки норми міжнарод-
ного права тоді були іншими. Статус 
війська був схожим на статус сусідніх 
князівств — Трансильванії, Валахії та 
Молдавії або Кримського ханства — 
васалів Османської Порти. Формаль-
но військо завжди залишалося ва-
салом однієї з сусідніх великих дер-
жав, але часто змінювало союзників 
та покровителів і залишалося само-
владним на своїй території. Ну а піс-
ля поразки Мазепи воно ще зберігало 
своє рідність внутрішнього устрою, але 
вже без шансу на «суверенізацію».

— Хто з гетьманів вам здається 
найбільш зрілим? 

— У якому сенсі? У ролі будівель-
ника державності? Або в «освіченому 
правлінні»? Тут у мене знову ж таки не-
має особливого вибору — Хмельниць-
кий і Мазепа. Але треба враховувати, 
що всі гетьмани діяли в певних умовах 
і не могли «стрибнути вище голови». 
Після Мазепи гетьманський статус — 
це вже (незважаючи на будь-яку «зрі-
лість») було лише прелюдією кінця.

Хмельницький створив держав-
ність, але не встиг довести її «стабілі-
зацію» до кінця. Потім була Руїна, піс-
ля якої країну відновив Мазепа — у 
всіх сенсах справжній «європеєць» і 
освічений правитель. Його доля, як ми 
знаємо, трагічна.

— Читала у Вас про реформи Пе-
тра. І думала: українці такі освічені й 
такі європейські, так тяжіють до за-
хідної цивілізаційної моделі... але ж 
Москва легко купувала наші найкра-
щі уми і наших гетьманів. Україна до-
бровільно, небезкоштовно, а іноді із 
задоволенням допомагала будувати 
Російську імперію. І тому ми все одно 
пов’язані з Москвою не тільки нена-
висним газовим контрактом. Хіба не 
так? 

— Звичайно, українці дуже бага-
то зробили для побудови Російської 
імперії — починаючи від її назви, за-
пропонованої киянином Феофаном 
Прокоповичем. Українці-малороси 
дали ім’я сусідній державі, служили її 
міністрами, чиновниками, офіцерами, 
професорами, єпископами та місіоне-
рами, завойовували Кавказ, Середню 
Азію, Сибір, не без задоволення підко-
рювали бунтівну Польщу.

Але від середини XIX століття їм 
(або ж їх освіченій частині) довело-
ся визначатися: або вважати себе як 
спільноту, як народ чимось вартим 
окремої долі, або остаточно розчини-
тися в «російському морі».

Справа в тому, що як окрема лю-
дина будь-який малорос міг зробити 
в імперії необмежену кар’єру, а ось 
українці як спільнота не мали права 
на повноцінний розвиток своєї куль-
тури, мови, освіти. Вони вважалися 
лише «плем’ям» російського народу, 
а претензії на «особливий розвиток» 
вважалися державним злочином, під-
ривом «єдності російського народу». 
Тому вибір, як завжди, був схожий —
індивідуальна кар’єра з відмовою від 
свого коріння або ж санкції за свій 
місцевий патріотизм.

Цей вибір повторився і в радян-
ську епоху. Підсумки цих періодів ко-
жен розуміє по-своєму, але мені як 
історичний підсумок показово те, що 
українців у Росії залишається все 
менше — вони просто «зникають» і 
стають росіянами. Кількість україн-
ців у світі скорочується не в силу «де-
мографії», а в результаті відмови від 
своєї ідентичності. З такими тенденці-
ями в якийсь момент люди залишать-
ся, а народ зникне. Я, звичайно, пере-
більшую, але в кожному жарті — лише 
доля жарту.

— Дуже загальне питання, але, 
може, зможете сформулювати відпо-
відь експерта. Які події української 
історії Ви вважаєте втраченим шан-
сом для побудови держави?

— Є дуже цікавий жанр — «аль-
тернативна історія», дуже популярний 
у світі. Це своєрідна «історична фан-
тастика», яка дозволяє нам оцінити 
справжнє значення подій, що відбули-
ся, ті альтернативи, які могли зовсім 
інакше визначити долі народів і країн.

У нашій історії теж безліч «точок 
вибору долі». Ось якби... монголи не 
дійшли до нас, і Данило Галицький би 
створив державу, схожу розмірами 
на нинішню Україну, ще в XIII сторіччі? 
Або ж підлеглі Золотій Орді наші кня-
зівства прийняли в XIV столітті іслам? 
Або Володимир прийняв римську вер-
сію християнства чи іудаїзм від хозар?

Якщо говорити про втрачені шан-
си для «побудови держави», то Ви яку 
епоху маєте на увазі? Різні форми 
«своєї» або «відносно своєї» держав-
ності в нас були від IX сторіччя, більше 
1100 років. Рюриковичі були спочатку 
варяги, але потім стали «свої», а «поля-
ни» стали називатися «Руссю».

Якщо ж говорити про козацькі 
часи, то це передчасна смерть Хмель-
ницького і невдача зі встановленням 
його династії (це б, можливо, позба-
вило нас від Руїни). Потім невдача Га-
дяцького договору Івана Виговського 
(1658), який би створив «Велике кня-
зівство Руське» у складі Речі Поспо-
литої. Нерозсудливість Карла ХІІ, який 
змусив Івана Мазепу на непідготовле-
ний виступ проти Петра I. У ХХ сторіч-
чі — некомпетентність Центральної 
Ради і тодішніх соціалістів, які через 
свої ілюзії щодо «федералізації» Росії 
і Світової революції не створили вчас-
но українську армію. Це запрогра-
мована військова поразка України в 
умовах всеросійської громадянської 
війни: в 1918 році створити армію 
Скоропадському не дозволили покли-
кані Радою німці, а в 1919-му Петлю-
рі вже було не під силу щось змінити.

А далі доля України вже залежала 
від глобальних політичних процесів і 
вирішувалася не в Києві.

— Кириле, Ви ставите під сумнів 
правдивість Льодового побоїща, але 
про нього згадує інший, англійський 
історик — Бартлетт. Може, не треба 
йти шляхом російських колег і запе-
речувати очевидні події?

— Я не ставлю під сумнів факт 
битви на березі Чудського озера. Я 
лише спираюся на думку російських 
колег, які спираються на тодішні се-
редньовічні джерела. Вони піддають 
сумніву факт «побоїща». Оскільки було 
вбито 20 лицарів, а 6 потрапили в по-
лон — це хіба «побоїще»? «Одна з най-
більших битв Середньовіччя»? Напри-
клад, у битві при Кресі (1346) з однієї 
із сторін загинуло 1200 лицарів. Такі 
«побоїща» на новгородсько-орден-
ських кордонах траплялися регуляр-
но, тільки з їхнього приводу не робили 
з мухи слона.

Просто Олександру Невському ге-
роїчну біографію відверто висмокта-
ли з пальця — починаючи з «Невської 
битви», участі в якій його «супротив-
ник» ярл Біргер не брав. Та й ту невідо-
му шведську банду розгромили місце-
ві іжорці ще до приходу князя.

— Скажіть, а якщо абстрагувати-
ся від ненависті, від образ, чи мож-
ливий спільний підручник історії 
України та Росії? Так, щоб не культи-
вувати ворожнечу між російським і 
українським народом? 

— Усе колись можливо, але еле-
ментарна логіка нам скаже, що спіль-
ний продукт можна створити за умо-
ви збігу системи цінностей та ідеології 
авторів. Є різні історики в Росії, різні 
в Україні; теоретично можливо знайти 
однодумців — від толерантних лібера-
лів до кондових російських чорносо-
тенців.

Але, оскільки підручник повинні 
десь вивчати, то це об’єктивно ро-
биться за участю держави (або двох 
держав), виходячи з певних пріорите-
тів, для чого потрібен цей підручник.

До того ж «спільний підручник» іс-
торії чого? Якщо України і Росії разом, 
то це що — в Україні і Росії будуть ви-
вчати одночасно історію і України, і 
Росії? Це неможливо, точно так само, 
як у Франції не вчаться у школах за 
підручником «Історії Франції та Німеч-
чини».

Тобто цей підручник повинен мати 
допоміжну, факультативну роль і бути 
присвячений толерантному пояснен-
ню суперечливих, дискусійних момен-
тів стосунків України і Росії. Але до та-
кого в нас, може, й готові, а в Росії — 
не знаю, коли будуть, оскільки на «офі-
ційному рівні» історія Росії зазвичай 
не терпить ні альтернатив, ані толе-
рантності стосовно сусідів.

Тому нинішні досягнення в жанрі 
«спільного підручника» (було недавно) 
являють собою абсолютно безглуздий 
і марний текст «ні про що»... Мабуть, це 
об’єктивна «стеля» подібних проектів.

Чи можливо у нас торжество наці-
ональної версії історії, якщо ми всту-
пимо до Митного союзу та до інших 
російсько-азіатських об’єднань? Я не 
пророк. Ці об’єднання — економічно-
го характеру, але вони завжди несуть 
в якості наслідків зростання впливу 
гуманітарної політики ініціатора інте-
грації.

— Який шанс у голодної держа-
ви відстояти свою історію, якщо на 
неї претендує монопольний поста-
чальник газу? Як, по-Вашому, на тлі 
наших нескінченних невдач є можли-
вість формування української полі-
тичної свідомості? 

— Як не дивно, я громадянин 
України і при цьому оптиміст. Історія 
вчить, що бувають і хороші часи. «Го-
лодна держава» — це не стан країни, 
це якість менеджменту. Зрозуміло, 
що нинішній стан України викликаний 
відверто дегенеративним станом її 
правлячого класу й інфантилізмом ви-
борців. Але іноді еліти змінюються — 
правда, спосіб їхньої зміни часом бу-
ває досить болючим для всіх.

Лана САМОХВАЛОВА, 
УНІАН

Кирило ГАЛУШКО:

«Колиска трьох народів 
здревнює історію Росії 
за наш рахунок»

Кирило Галушко — автор книги «Украинский национализм: лик-
без для русских», нещодавно перевиданої і повної академічного ху-
ліганства. Поняття «давньоруська народність» він за розмитістю по-
рівнює з терміном «люди кавказької національності», Олександра 
Невського називає татаро-монгольським колабораціоністом, завви-
грашки січе різками і українських гіперпатріотов, які «в пориві дав-
ньоукраїнолюбства трипільську землеробську культуру звели в ранг 
стародавньої цивілізації, наплодивши псевдоісторичної музейної та 
археологічної індустрії». Він, жартуючи, доводить, що росіяни — це 
угро-фіни, і нарікає на Європу, що вона своїм негативним ставлен-
ням до націоналізму нагадує СРСР. Кирило Галушко відповів на за-
питання Лани Самохвалової про українську історію та її трактування.
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Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Кожна мітла посту-

пово змітається сама.
Іноді, тільки зійшов-

ши зі сцени, можеш довіда-
тися, яку роль ти грав.
 Якщо вода дохо-

дить до рота, тримай голо-
ву вище.
Буква закону повин-

на бути внесена до алфаві-
ту.
Ось страж закону — 

охороняє його так ідеально, 
що ніхто не може скориста-
тися.
 Для старого Рок-

феллера видавали спеці-
альну газету, заповнену ви-
гаданими новинами. Деякі 
країни здатні видавати такі 
газети не тільки для мільяр-
дерів, а й для всього насе-
лення.
Влада частіше пере-

ходить з рук у руки, ніж з го-
лови в голову.
 Коли хамелеон при 

владі, кольори змінює ото-
чення.

Було колись...
 Рекорд тривалості 

співу одної ноти належить 
італійському співакові Кар-
ло Фаріонеллі: він спроміг-
ся утримувати ноту протя-
гом шести хвилин.

 Якийсь петербурзь-
кий багатій, так званий «по-
кровитель мистецтва», за-
прошуючи знаменитого 
скрипаля Венявського на 
чашку чаю, ніби мимохідь 
сказав йому:

— До речі, візьміть з со-
бою і свою скрипку. 

— Дякую Вам від іме-
ні моєї скрипки,— відповів 
скрипаль, але вона не п’є 
чаю.

 Якось шанувальни-
ця таланту Рубінштейна по-
просила його дістати кіль-
ка квитків на його концерт. 
На це уславлений музикант 
відповів: «Шкодую, але я 
маю на концерті лише одне 
місце — біля фортепіано». 

Куточок 
гумору

— Сусіди просять Вас 
зачиняти вікна, коли співа-
єте.

— Не можу: при зачи-
нених вікнах я й сам не ви-
тримую.

* * *
 — Чому це я повинен 

купувати Вашу бездарну 
картину? 

— Мені сказали, що Ви 
здатні на все. 

* * *
— Наша родина дуже 

музична, — говорить дівчи-
на. — Батько грає в домі-
но, мати — в карти, ми з се-
строю — в лото, брат — на 
більярді. 

* * *
— Ніяк не зрозумію, що 

вчора грали в театрі — дра-
му чи комедію?

— А про що була п’єса? 
— Про одруження.
— Тоді це трагедія. 

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

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

Кошти на видання газети 
можна вносити на банківський рахунок:

Установа банку: ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
Рахунок №2607010411229,

Отримувач: Антоненко Петро Якович.

На Чернігівському об-
ласному телебаченні 
«Сівер-центр» виходить по-
пулярна програма «Діалог». 
Її ведуча — редактор теле-
бачення Ірина Воробей — 
запрошує до студії відомих 

людей, з якими обговорю-
ють важливі й цікаві теми 
нашого життя. Гостем про-
грами 24 грудня буде ре-
дактор нашої газети «Світ» 
Петро Антоненко. Тема бе-
сіди — наш медіа-простір, 
засоби масової інформа-
ції — преса, радіо, телеба-
чення і їх роль у сучасному 
суспільстві. Мова піде і про 
нашу газету, і загалом про 
мас-медіа області. 

Обидва учасники про-
грами у  2007 році  були 
визнані журналістами 
року, тобто кращими жур-
налістами Чернігівщини: 
Ірина Воробей — у номі-
нації «телебачення», Петро 
Антоненко — в номінації 
«преса». 

Програма вийде 
в ефір у понеділок, 
24 грудня, о 20.10. 
Повтор — у вівто-
рок, 25 грудня, 
о 8.10.

Читайте сайт 
«Північний вектор»

При Чернігівському культур-
но-мистецькому центрі «Інтер-
меццо» створений і набуває все 
більшої популярності Інтернет-
сайт «Північний вектор». Адре-
са в Інтернеті — pivnich.info. Або 
просто по пошуковій системі 
Google наберіть «Північний век-
тор» — і ви зайдете на сайт. Це 
Чернігівський суспільно-інфор-
маційний часопис, який широ-
ко і оперативно висвітлює життя 
міста, області, України і світу. Тут 
постійно оновлюється стрічка 
новин, вміщуються цікаві ана-
літичні матеріали на теми полі-
тики, суспільного життя, еконо-
міки, екології, історії, літерату-
ри, культури, мистецтва, спорту 
тощо. Чимало фотографій. Чита-
чі можуть надсилати свої матері-
али для публікації, а також брати 
участь у коментуванні опубліко-
ваних матеріалів. Працюють над 
сайтом журналісти Олександр 
Ясенчук, Олександр Жогалко, 
Денис Домоцький. 

Отже, читайте 
«Північний вектор»! 

Зустріч відбудеться у вівторок, 18 грудня, в Чернігівському палаці 
дітей та юнацтва (проспект Перемоги, 112, район 5 кутів) о 17.30.  

Ольга Богомолець — заслужений лікар України, 
доктор медичних наук, засновник і головний лікар 
Інституту дерматології та косметології, професор 
Національного медичного університету ім. О. Бого-
мольця. Вона — представник славетної лікарської 
династії, правнучка світила української медицини та 
президента Академії наук Олександра Богомольця.

А ще вона відома українська співачка, автор-
виконавиця сучасних та старовинних українських 
романсів, пісень на вірші українських поетів та на 
власні вірші.

Вона великий благодійник і меценат. 2004 року 
розпочала організовувати виставки українських до-
машніх ікон з власної колекції. Засновниця музею 
української домашньої ікони «Душа України» в м. Ра-
домишль Житомирської області. А ще — мама чоти-
рьох дітей, красива й успішна жінка!

У програмі зустрічі: виконання пісень на вірші Ліни Костенко, Олени Теліги, Василя 
Стуса, Євгена Сверстюка та на власні, розповідь про музей української домашньої ікони.

Запрошуємо всіх бажаючих, просимо запросити своїх рідних і знайомих!
Чернігівська обласна організація Спілки жінок України

Редактор нашої газети — 
у програмі обласного телебачення

Приходьте на зустріч з Ольгою Богомолець

Новини «Інтермеццо»
При «Інтермеццо» 

створено Клуб журналістів
Культурно-мистецький центр «Інтермеццо» 

давно став популярним місцем зустрічей твор-
чої інтелігенції Чернігова і області. Тут постійно 
проходять цікаві заходи — зустрічі з письмен-
никами, акторами, художниками, презентація 
нових книг. Частими гостями є літератори, митці 
зі столиці, інших областей України. 

На всіх цих заходах присутні й журналісти, 
що їх висвітлюють. Тому зародилася ідея їхньо-
го більш тісного спілкування. За ініціативи ре-
дактора нашої газети «Світ» Петра Антоненка та 
завідувача інформаційного відділу КМЦ, адміні-
стратора створеного при «Інтермеццо» Інтернет-
сайту «Північний вектор» Олександра Ясенчука 
колеги утворили Клуб журналістів. Вони регу-
лярно збиратимуться тут, щоб поспілкуватися, 
обмінятися новинами, обговорити професійні 
проблеми, все цікаве, що діється в царині ме-
діа. Також дізнаватимуться про все нове в ро-
боті КМЦ «Інтермеццо». Клуб відкритий і для всіх 
читачів, радіослухачів і телеглядачів, адже саме 
для них працюють журналісти. 

Адреса КМЦ:  м. Чер-
нігів, вул. Шевченка, 9. 
Зібрання Клубу проходитимуть 
кожної останньої п’ятниці місяця. 
Найближче — 28 грудня. 

Запрошуються всі бажаючі! 

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
Хочемо нагадати читачам про основні публікації 

попередніх номерів нашої газети «Світ-інфо»:  
Про нелегке сьогодення українського села.
Невідомі сторінки злочину комуно-радянського режиму — 

аварії на Чорнобильській атомній станції.
Таємниці роману «Майстер і Маргарита» і його автора. 
Останнє слово Юрія Луценка в суді. 
Касетний скандал у парламенті.
Чому Україні не дають Нобелівської премії? 
Невідоме в біографії Олександра Довженка. 
Попри кризи, мільярдів доларів в українських олігархів 

більшає.
Нелегка правда про партизанський рух. 
Як розвалювався Радянський Союз? 
Автомобіль ветерану — в 140 років.
Люстрація: що  нам робити з нашим комуно-радянським 

минулим? Гроші на Жовтневий переворот.
Українців — на експорт у рабство.
Як «гартувалася»  нова радянська еліта? 
Міфи і правда про так званий «Матч смерті». 
Комуністичний режим проти української культури.
Як руйнували духовні святині.
Про український самвидав.
Життя після Крут.
Трилогія про видатних українців: Прокопович, 

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

танками. 
Таємниці Сокиринського маєтку.  

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

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

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


