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Виняткова складність 
нинішньої ситуації в Укра-
їні, завдань, що стоять пе-
ред суспільством, політич-
ними і бізнесовими еліта-
ми, в тому, що водночас 
поєднані два фактори. З 
одного боку, треба давати 
відповідь на гарячі викли-
ки сьогодення, реалії Євро-
революції, громадянсько-
го протистояння. З іншого, 
всі розуміють, що невід-
кладно настав час глобаль-
них перемін у державі. У 
цьому сенсі варто оцінюва-
ти нинішню Єврореволю-
цію в Україні як складову 
частину давно назрілої Єв-
роеволюції країни.

Дуже боляче, звичайно, 
що дійшло до такої трагічної 
межі: вперше за 22 роки не-
залежності — постріли і за-
гибель людей у центрі столи-
ці держави, десятки зниклих 
і викрадених, що може попо-
внити сумний мартиролог, со-
тні чи вже й тисячі поранених, 
скалічених. І біда, що саме та-
кою ціною суспільство платить 
за оце усвідомлення: так далі 
жити не можна. Тож, хоч і кри-
вавою ціною, суспільство по-
стало на порозі змін, які давно 
треба було зробити. Йдеться 
про перехід від колонії до дій-
сно незалежної держави, від 
тоталітарного до демократич-
ного суспільства. Тих перемін, 
які колишні країни соцконцта-
бору Європи зробили за кіль-
ка років, які були у нас заде-
кларовані в далекому вже 
1991-ому і які чомусь затягли-
ся на третє десятиліття. 

Отже, дві сесії Верховної 
Ради України були поклика-
ні давати відповідь і на гаря-
че сьогодення барикад у сто-
лиці і майданів по всій країні, 
і на питання глобальних змін у 
державі. 

Перша з цих сесій була по-
зачерговою, скликаною за іні-
ціативи опозиції. 28 січня пар-
ламент величезною більшістю 
голосів (окрім, звісно, комуніс-
тів) без жодних дебатів скасу-
вав одіозні «закони диктату-
ри», ухвалені 16 січня. Зако-
ни, які спровокували чергову 
хвилю протистояння, бої на ву-
лиці Грушевського з першими 
жертвами революції. Зрозумі-
ло, що такі закони, дикі навіть 
для посттоталітарного чи на-
півтоталітарного суспільства, 
були не чим іншим, як «грою 
м’язів», пробою сил з боку вла-
ди — як суспільство зреагує? 
Тож за прогнозованою реакці-
єю (і не лише в Україні, а й сві-

ті) скасування тих законів було 
очевидним. 

Складніше виявилося з ін-
шою темою тої позачергової 
сесії — ухваленням, причо-
му вже не вперше в ці місяці, 
закону про так звану амністію 
учасникам масових протестів. 
Цей новіший закон був ухва-
лений у варіанті владної регі-
оналівської більшості і її голо-
сами. «Законом про заручни-
ків» тут же назвала його опо-
зиція, яка, звичайно, не може 
прийняти такого варіанту шля-
ху до миру. Адже головна теза 
закону — ультиматум учасни-
кам Єврореволюції, з визна-
ченим терміном. Протягом 
15 днів після набуття чиннос-
ті цього закону, а це 17 люто-
го, Майдан має бути ліквідо-
ваний. Тобто йдеться насам-
перед про повне знесення в 
центрі Києва барикад, роз-
блокування вулиць, звільнен-
ня зайнятих протестуваль-
никами будівель, у тому чис-
лі  Штабу революції — Будин-
ку профспілок. Аналогічно має 
вчинити опозиція і в областях, 
де вона захопила ряд облас-
них адміністрацій і рад. 

Взамін влада обіцяє звіль-
нити затриманих учасників 
протестів, яким інкриміновані 
тяжкі злочини: захоплення ад-
мінбудівель, блокування ма-
гістралей, опір працівникам 
правоохоронних органів. Пе-
редбачено, що не буде і нових 
арештів та порушення кримі-
нальних справ.

Зараз важко уявити собі 
виконання цього закону з обох 
боків — і владою, і учасниками 

акцій протесту. Єдине, що нині 
в столиці та областях настало 
хистке перемир’я, бо країна в 
очікуванні кардинальних пе-
ремін — не перемир’я, а миру 
в суспільстві.

Ці надії покладено на 
Верховну Раду. Аналогії ни-
нішньої революції з Пома-
ранчевою не завжди доречні, 
але тут напрошуються: саме 
парламент у вирішальний 
момент протистояння кінця 
2004 року взяв у свої руки 
стабілізацію ситуації. 

Звичайно, мають рацію і 
ті, хто називає депутатів пар-
ламенту «кнопкодавами», за-
лежними від тих чи інших по-
літичних сил, а самі політичні 
сили — залежними від бізне-
су. І що насправді все вирішу-
ється не в залі  Ради, а на пе-
реговорах політичних і бізне-
сових еліт, які йдуть останніми 
тижнями постійно. Притому, 
що ця констатація ніскільки не 
применшує ролі народу, вули-
ці, Майдану. Політикум і бізнес 
не просто не можуть ігнорува-
ти останніх, а базуються на тих 
настроях. Народ ігнорувати не 
можна і не вдасться! 

Отже, минулого вівтор-
ка відкрилася чергова, вже 
аж четверта сесія парламен-
ту сьомого скликання. Йде 
другий рік ялового існування 
(не діяльності) цієї нещасної 
Ради. Але, тим не менше, саме 
до неї нині прикута увага сус-
пільства. Пояснення очевид-
не: нарешті тут чітко поставле-
но питання кардинальних змін 
у державоустрої. Конкретніше 
— змін Конституції, переходу 

до парламентсько-президент-
ської форми правління. 

Здавалося б, давно пора, і 
просто дивно, що досі не впро-
ваджене те, що діє в більшості 
країн Європи, куди ми прагне-
мо, — домінування в державі 
саме парламентів і сформо-
ваних ними урядів. І знову до-
водиться говорити про якусь 
нашу «окремішність і унікаль-
ність». Президентсько-парла-
ментська модель у нас мотиву-
валася, як і багато що, склад-
нощами «перехідного пері-
оду». Але коли «перехідний» 
затягується на третє десяти-
ліття, то це вже щось не те. А 
коли бізнесполітклани, які ви-
грають президентські вибо-
ри, вдаються ще й до узурпації 
влади, самочинно впроваджу-
ючи вже якусь «президентську 
модель», — це вже зовсім «не 
те». Що й сталося у нас. 

Коротко пригадаймо. Піс-
ля 5 років існування незалеж-
ної держави взагалі без влас-
ної Конституції (а за залишка-
ми законів СРСР) парламент 
нарешті ухвалив Основний За-
кон улітку 1996 року. За напо-
ляганням «режиму Кучми» — у 
форматі саме президентсько-
парламентської республіки. 
Що ж, усе ще тривав «перехід-
ний період». Тягся він ще по-
над 8 років. І лише в момент 
величезного суспільного про-
тистояння — виборчої кампа-
нії і Помаранчевої революції 
2004 року — сторони пішли 
на компроміс. 8 грудня 2004 
року парламент практично од-
ним голосуванням допустив 
третій тур президентських ви-
борів (юридично — повтор-
не голосування другого туру), 
з прогнозованою перемогою 
Ющенка, а натомість вніс кар-
динальні зміни до Конституції. 
Вони обмежували повнова-
ження Президента на користь 
парламенту й уряду і вводи-
ли парламентсько-президент-
ську форму правління. Цілком 
очевидно, під якого Президен-
та це вводилося. Правда, ці 
зміни набували чинності лише 
після чергових виборів парла-
менту, весною 2006 року. Тому 
дехто дорікав Ющенку, що той 
за 2005 рік не повернув ста-
рої Конституції з домінантою 
Президента, не розігнав пар-
ламенту. Але ж Президент від 
демократичних сил не мав від-
ходити від принципів демо-
кратії. А ще й була надія, що 
сили Майдану-2004 виграють 
у 2006-ому перші після рево-
люції парламентські вибори. 
Як виявилося, не вигра-
ли. Але то вже окрема 
і сумна тема. 

ДЕ Ж КОНСТИТУЦІЯ 
ДЕМОКРАТІЇ?

Марш Самооборони  Майдану 
Київ, 6 лютого. Урядовий квартал. Колона учасни-

ків Єврореволюції  рухається  вулицею Інститутською 
з Майдану до Верховної Ради України. Тисячі людей. 
Попереду — тисячі дві бійців Самооборони Майда-
ну. Екіпіровані по-бойовому:  у сотень бійців — кий-
ки,  щити «Беркуту», такі ж справжні армійські метале-
ві каски. Демонстрація сили з боку опозиції. Того дня  
все завершилося цією демонстрацією поблизу парла-
менту з вимогами опозиції насамперед щодо віднов-
лення реального народовладдя. 

  Фото Петра Антоненка

Нашій газеті 
«Світ-інфо» — 

два роки
Читачі газети 

шлють їй вітання і 
побажання, гово-
рять про наш на-
ціональний медіа-
простір, свободу 
слова, незалежні 
медіа.
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Гарячі теми
Бюджет виживання 

Державний бюджет 2012 року важко на-
звати соціальним. Передбачуване в ньому не-
велике зростання зарплат, пенсій, інших ви-
плат не дотягує навіть до прогнозованого уря-
дом рівня інфляції. Хоч насправді це зростання 
цін, тарифів буде значно вище. 

Стор. 4 

Нерентабельні селяни України
Десятки років йшло пограбування україн-

ського села, основи нашої нації і держави. На 
жаль, усе це триває і в останні два десятиліття 
в нашій державі. Попри красиві фрази про під-
тримку села і селян. 

Стор. 3

Зима, люди, влада
Зими у нас не було півзими: на Різдво йшов 

дощ, навіть на Водохреща стояла осінь, а не 
“хрещенські морози”. Справжня  зима зі сні-
гом і морозом почалася пізніше. І тут же поча-
лося: влада виявилася не гтовою навіть до ни-
нішньої “півзими”. Сходять з рейок  вантажні 
поїзди, ламаються посеред поля електрички, 
ходять із запізненням на півтори-дві години. 
Звісно ж, аварії на комунальних мережах. А 
найсумніше — гинуть люди.  

Стор. 4  

Чорнобиль: 
запланована трагедія

Найбільша в історії людства техногенна ка-
тастрофа сталася в Україні — аварія на Чорно-
бильській атомній станції. І сталася зовсім не 
випадково, а як наслідок антигуманної комуно-
радянської системи. Маловідомі факти про те, 
як будувалася й експлуатувалася станція. 

Стор. 6

Що коїться довкола  Євро-2012? 
У керівництва колишнього СРСР була звич-

ка влаштовувати всілякі пропагандистські  ак-
ції задля прославляння свого режиму. У тому 
числі й спортивні: згадаймо скандальну істо-
рію Олімпійських ігор у Москві 1980 року. Чи не 
за цими рецептами ведеться галаслива кампа-
нія щодо проведення в Україні чемпіонату Єв-
ропи з футболу 2012 року? Футбол, спорт ми 
всі, звичайно, любимо. Але чи не занадто ба-
гато примітивного піару влади довкола чемпі-
онату? Чи по статках нашої бідної держави це 
дійство? 

Стор. 5

Таємниці «Майстра і Маргарити»
Геніальний письменник Михайло Булгаков, 

Ви читаєте зараз нову чернігів-
ську обласну газету «СВІТ-інфо». Одра-
зу ж пропоную для спілкування більш 
коротку форму назви газети — «Світ». 
Яким буде це видання? Інформаційно-
аналітичним тижневиком. Тобто це бу-
дуть повідомлення про життя Чернігова, 
області, України і світу. 

Чим же має вирізнятися ця нова га-
зета на фоні існуючих видань? Насам-
перед широкою панорамою подій. Зда-
валося б, що тут незвичайного? Але 
давайте уважно подивимося на нашу 
існуючу українську пресу. Звісно, не хо-
четься нічого поганого говорити про 
інші видання — навпаки, нехай вони 
будуть різні і нехай між ними буде нор-
мальна конкуренція за увагу читача. І 
все ж одна вада притаманна нашій пре-
сі — мала інформативність. Чимало ви-
дань тяжіють до старої газетної форму-
ли радянських часів про те, що газета 
— це «колективний пропагандист, агі-
татор і організатор». Безумовно, газети 
мають і таку функцію, але чи не занадто 
вже вони пропагують, агітують і органі-
зовують? І чи не замало інформують? 

Пригадую, колись у нас на факуль-
теті журналістики університету була ці-
кава дискусія на тему, що ж таке газе-

та. Висловлювалися різні судження, всі 
начебто по-своєму й правильні, згаду-
валося і оте щойно наведене форму-
лювання. І раптом ми дійшли до думки, 
що по суті все просто, що газета — це 
насамперед ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ. До-
брого, спокійного спілкування людей. 
А це немало. Пригадаймо вислів фран-
цузького письменника Антуана де Сент-
Екзюпері: «Найвища розкіш — людське 
спілкування». 

А ще спілкування передбачає ввіч-
ливість, увагу й повагу до думки іншо-
го. Ось таким затишним і добрим домом 
для спілкування наших читачів хочеться 
бачити нову газету. Це зовсім не озна-
чає, що ми маємо оминати серйозні сус-
пільні проблеми. Їх теж можна і треба 
обговорювати, але без надриву, а спо-
кійно, зважено, шукаючи шляхи  вирі-
шення. Ось хоча б і в цьому номері газе-
та теж торкається ряду серйозних про-
блем нашого життя. Запрошуємо до їх 
обговорення. Натомість обійдемося без 
смакування чорних сторін нашого жит-
тя, чим так грішать деякі видання. Якщо 
й подавати кримінальну хроніку, то ко-
ротко, як те, що також коїться в житті й 
чого треба запобігати, але не варто пе-
ретворювати навіть кольорові газети в 
чорні за змістом. 

У кожному номері газети будуть пу-
блікації з нашої історії, літературні ма-
теріали. Словом, це буде газета для 
всіх і кожного. 

За майже чотири десятиліття робо-
ти в пресі знаю, що не буває так, щоб чи-
тач з однаковим інтересом читав у газе-
ті ВСЕ. Щось йому подобається більше, 
щось менше. І варто спокійно ставитися 
до того, що якась тема в газеті тебе не 
дуже зацікавила: можливо, вона цікава 
для іншого читача. Але газеті треба праг-
нути, щоб кожен читач у кожному номері 
знайшов щось цікаве для себе. Тому так 
важливо, щоб газета була РІЗНОМАНІТ-
НОЮ. 

Поки що наша газета виходитиме 
на 8-и сторінках. Утім, обсяг інформа-
ції, насиченість нею будуть немалими. 
А в майбутньому газета збільшувати-
ме свій обсяг. І це вже залежатиме від 
вас самих, читачів, від того, наскільки 
вас зацікавить газета, як ви її підтри-
маєте тим, що купуєте й читаєте. Це 
стосується і періодичності: спробуємо, 
щоб газета виходила щотижня. Можли-
во, поки що це не завжди вийде, але не 
біда. Ми принципово не даємо телепро-
грам, щоб не витрачати дорогоцінного 
місця в газеті. Ці доволі одноманітні 
програми ви можете прочитати в інших 
газетах, у нас же читайте ІНШЕ. 

Зараз нашу газету можна буде ку-
пувати в роздрібній торгівлі, а з часом 
можна буде й перейти на передплату.

Отже, наша газета запрошує до 
спілкування!

 Петро АНТОНЕНКО,
редактор газети 

Це фото я зробив 
кілька років тому у 
Прилуках, на Театраль-
ній площі, на одному з 
міських свят. Воно ще 
ніде не публікувало-
ся. А ось зараз це фото 
маленьких прилучан 
дуже гарно підійшло, 
щоб саме ним відкри-
ти цей перший номер 
нашої газети. Втім, ма-
ленькі прилучани вже 
явно підросли. Може, 
відгукнуться вони чи 
їхні рідні? 

А нам усім нехай 
буде ось так радісно, 
весело, як дітлахам на 
цьому фото. 

Редактор газети

Здрастуйте і запрошуємо до спілкуванняЗдрастуйте і запрошуємо до спілкування

Редактор газети Антоненко Петро Якович. Наро-
дився 24 червня 1948 року в селі Авдіївка Куликів-
ського району Чернігівської області. Працював ро-
бітником на підприємствах, служив в армії. Закінчив 
факультет журналістики Київського державного уні-
верситету ім. Т. Шевченка. Останні 37 років працює 
журналістом у пресі. Лауреат міжнародної журналіст-
ської премії ім. Василя Стуса та обласної літературно-
мистецької премії ім. Михайла Коцюбинського. Автор 
двох книг прози і поезії.

Дорогі українці! 
Будьте пильними! 

Імперіалісти не сплять!
Сьогодні Кремль в епоху 

Євромайдану проводить, як ні-
коли, активну ідеологічну війну 
проти України. Московські про-
пагандисти східну Україну на-
зивають територією західних 
околиць Російської Федерації. 
Червоною лінією цих ідеологем 
є твердження, що український 
і російський народи — це вже 
не окремі братні народи, а знову єдиний і неділимий на-
род, як у добу імперії Романових проповідували російські 
шовіністи.

Кремль через усі теле- і радіоканали поширює думку, що 
він не втручається у внутрішні справи України. Це на словах, 
а на ділі — по-злодійськи, з-під поли засилає в Україну теро-
ристів для викрадання і мордування учасників Євромайда-
ну та знищення їхніх автомобілів, людей, які не хочуть біль-
ше повертатися в московське колоніальне рабство. Кремль 
бреше народам Московської імперії та іншим, що на Євро-
майдані немає людей з південно-східних областей, що там 
немає кримчан, харків’ян, донеччан, а є тільки нащадки ОУН-
УПА — бандерівці й нацисти. 

Майже щодня у Москві на провідних телеканалах про-
ходять ідеологічні «Поєдинки», на які запрошують блазнів 
від політики та дилетантів від історії, таких як всеросійський 
блазень Жириновський, а з боку України — яничари й націо-
нальні покидьки типу Олеся Бузини та Олександра Чаленка. 
Ці московські лакузи і нині підспівують заповітам Петра Пер-
шого, який знищив автономію Руси – України і після Полтав-
ської битви своїм указом від 1713 року перейменував Мос-
ковію на Росію.

Московські історики відкинули твердження з «Літопи-
су Руського» про те, що слов’янський народ — це той на-
род, який живе на території нинішньої України, котрий не 
має нічого спільного з населенням, що жило на території 
майбутньої Московії (чудь, весь, мурома, мордва…). Про 
нашу державу — Русь — згадує навіть великий Аристотель 
у своїх «Схоліях» (3 століття до н. е.). Назва «Україна» згаду-
ється і пізніше в літописах від 1167 і 1187 років як друга 
назва Русі.

Варто б нагадати Москві й таке: перша Київська митро-
полія була створена в Києві 860 року, за 128 років до хре-
щення Русі (988) і майже за 300 років до офіційної дати за-
снування Москви (1147). 

У 860 році київський князь Аскольд очолив перший за-
документований самостійний похід Русі на Константино-
поль. Саме тому за точку відліку української історії 
«Повість временних літ» бере 860 рік. 7
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

38 депутатів не були на голосуванні 
за бюджет Чернігівщини на 2014 рік
Такий перший висновок сесії обласної ради 30 січня. Зі 100 

депутатів ради на сесії були присутні лише 62 (за бюджет голосу-
вали 60). Звичайно, хтось, може, був хворий, хтось — у терміно-
вому відрядженні, але чи не занадто багато депутатів обласно-
го парламенту ігнорують його роботу? Невже беруть приклад із 
Верховної Ради? 

Отже, депутати затвердили доходи річного бюджету області в 
розмірі 2 млрд 457,6 млн гривень і витрати — 2 млрд 455,2 млн. 

Освіта. Видатки загального фонду бюджету на освіту ста-
новлять 317 млн 156,7 тис. грн, що більше, ніж 2013 року, на 
10939,3 тис. грн.

Медицина. Передбачається спрямувати 430 млн 197,5 тис. 
грн, що на 27903,4 тис. грн більше від попереднього року.

Культура. Передбачено 74 млн 302,5 тис. грн, що більше від 
2013 року на 18331,4 тис. грн.

Соціальна інфраструктура. Передбачається побудувати се-
редніх навчальних закладів на 1000 учнівських місць, дошкіль-
них закладів освіти — на 320 місць, лікарень — на 165 ліжок, ам-
булаторно-поліклінічних закладів — на 195 відвідувань за зміну, 
газових мереж — 32,8 км.

Економіка. Передбачається збільшення виробництва ва-
лової продукції сільського господарства всіма категоріями гос-
подарств на 2,1% порівняно з 2013 роком, у сільгосппідприєм-
ствах — на 2,9%.

У промисловому комплексі обсяги виробництва продукції 
прогнозуються на рівні 100,3% до 2013 року.

Українська Гельсінська спілка з прав 
людини пропонує допомогу 
постраждалим 
Правозахисники готові допомогти постраждалим у відсто-

юванні прав, зокрема в Європейському суді з прав людини. 
Звертатися можуть постраждалі у подіях, пов’язаних із Євро-
майданом у Києві та регіонах України.

Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію, яка допоможе у 
доведенні обставин подій.

Хто буде працювати над зверненнями?
Над справами працюватимуть адвокати, які мають багато-

річний досвід роботи з Європейським судом з прав людини та по-
над 80 виграних справ у цій міжнародній інстанції.

Про конфіденційність
Ми гарантуємо всім, хто до нас звернеться, повну конфіден-

ційність.
Скільки це займе часу?
Ми зробимо все можливе, аби підготовка заяви до ЄСПЧ 

була для наших клієнтів необтяжливою та забрала мінімум часу.
Скільки це коштуватиме?
Безкоштовно!
Детальнішу інформацію можна отримати в Михайла Тарахка-

ла, директора зі стратегічних справ Української Гельсінської спіл-
ки з прав людини.

Тел.: (044) 417-41-18. 
Також можна звернутися до юридичних приймалень Укра-

їнської Гельсінської спілки з прав людини в Чернігові:
громадська організація «М’АРТ» —
тел.: (0462) 93-83-30, e-mail: mart.ngo@gmail.com
Чернігівський громадський комітет захисту прав людини —
тел.: (0462) 625-381, e-mail: protection.ua@gmail.com

Помер лікар-рухівець 
Володимир Максимонько
Відомий чернігівський лікар, засновник Народного Руху в 

Ніжині Володимир Максимонько помер в ніч на 6 лютого після 
важкої операції, не приходячи до свідомості. 

Володимир Болеславович Максимонько — уродженець Гали-
чини, все життя працював лікарем у Ніжині, а останні роки — го-
ловним лікарем Чернігівського шкірвенерологічного диспансеру. 
Громадськість запам'ятала його боротьбу за ремонт лікувального 
закладу, налагодження нормальної роботи після багатьох років 
запустіння. Головлікар часто виступав проти місцевої влади, пу-
блікував у пресі матеріали на захист медичного закладу. 

Проте за поданням обласного управління охорони здоров’я 
був звільнений сесією обласної ради із займаної посади за від-
мову підписати контракт на півроку. Володимир Максимонько 
подав позов до суду, і нещодавно проходило резонансне судове 
засідання у цій справі. Перипетії щодо звільнення, суди — все це 
забрало у лікаря чимало здоров’я.

Володимир Максимонько відомий у Ніжині та області як дов-
голітній голова Ніжинського Руху, патріот України. 

Довідково. «Максимонько Володимир Болеславович 
(27.10.1949 р. н.), проживав у м. Ніжині Чернігівської області, 
працював лікарем-дерматовенерологом Ніжинського шкірно-
венерологічного диспансеру. Один із засновників Руху в м. Ніжи-
ні, заступник голови Ніжинської організації Руху з лютого 1992 р. 
Голова Ніжинської міськрайонної організації НРУ (1992 – 2002). 
З 2001 р. — головний лікар обласного шкірно-венерологічного 

диспансеру. Заслу-
жений лікар України 
(2009)».

«Черніг івщина: 
20 років незалеж-
ності України», довід-
ник, Чернігів, 2011 
(стор. 114). 

На фото 1999 
року: Володимир 
Максимонько — 
справа від В’ячеслава 
Чорновола.

Олександр Ясенчук:

«Напад лише загартував дух»
«Привіт усім. Сьогоднішній напад хоч і завдав мені фізичних 

ушкоджень, але відчуваю по собі, що він додав мені сил і загар-
тував дух.

Дякую всім за підставлене плече, але давайте не будемо 
жалітися, щоб не радувати наших ворогів, які, можливо, самі 
організовують такі напади, щоби ми бігали до них плакатись.

Дана ситуація не зламала мене, і я обіцяю не зійти з того 
шляху журналіста, громадського діяча, який я обрав.

Сьогоднішня ситуація довела, що все серйозно. Нехай, по-
братими, це буде для вас наука, будьте пильними, дотримуйтесь 
правил конспірації. Це революція. Я вірю в нашу справу, наші 
Народні Ради, нашу самооборону, я вірю, що з Божою волею ми 
досягнемо нашої мети. Хоч і віддав частину свого здоров’я, але 
точно став сильнішим. Обираю бути борцем, а не потерпілим.

Шануймося, бо ми того варті!»

Сайт існує на громадських засадах 
за рахунок пожертв. Ми намагаємось до-
нести до читачів інформацію, яка не за-
вжди є доступною.

Читачі можуть підтримати сайт, пе-
рерахувавши кошти на картковий раху-
нок Приватбанку на ім’я Ясенчука Олек-
сандра Анатолійовича: 5457 0823 9152 
9372.

Колектив сайту «Північний век-
тор» щиро дякує за підтримку:

Герою України, багаторічному на-
родному депутату України Левку Григо-
ровичу Лук’яненку; старійшині націо-

нально-демократичного руху, народному 
депутату IV, V та VI скликань Віталію Те-
рентійовичу Коржу; громадському діячу, 
журналісту Валерію Шевчуку (м. Ванку-
вер, Канада).

Сайт «Північний вектор» є інфор-
маційним партнером Чернігівсько-
го культурно-мистецького центру 
«Інтермеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-
часопис «Північний вектор» було створе-
но у квітні 2012 року при Чернігівській 
міській громадській організації «Суспіль-
на служба України».

Контакти: Олександр Ясенчук.
Тел.: (063) 236-18-03, (0462) 973-

629. ІCQ: 605-110-856.
E-mail: www.pivnich.info@gmail.com
Адреса для листування: КМЦ «Інтер-

меццо», вул. Шевченка, 9, м. Чернігів, 
14000.

Редакція: шеф-редактор Олекса Пе-
кур, журналісти Денис Домоцький, Олек-
сандр Ясенчук. 

Технічна підтримка: Сергій Лав-
ський. 

Засновник: Олександр Ясенчук.
Розробка: WordPress. Дизайн: Theme 

Junkie.

За повідомленням Міністерства екології та 
природних ресурсів України та Всеукраїнської 
дитячої спілки «Екологічна варта»,  визначено 
переможців щорічного Всеукраїнського кон-
курсу «До чистих джерел» у 2013 році. В 7 кате-
горіях конкурсу змагалися  290 учасників з усі-
єї України. Серед такої великої кількості робіт є 
переможці і з  Чернігівської області. Ось вони: 

Чернігівська обласна організація  Все-
української громадської організації «Товари-
ство меліораторів та водогосподарників Укра-
їни» — за роботу «Облаштування природного 
джерела «Стахорщина» — І місце в категорії 
«Інститути громадянського суспільства».

У категорії «Екологічні товариства і гуртки 
загальноосвітніх, професійно-технічних нав-
чальних закладів та позашкільних закладів»:

– Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 (ке-
рівник Білецька І.М.) —  за роботу «Молодь на 
захисті річки Десна» — І місце;

– Гурток «Юні екологи» Бобровицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 2 — за роботу «Назавжди 

запам’ятай — бережи свій рідний край!» — 
ІІ місце;

–  Учні 6 класу Озерянської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Варвинського району (керівник Бобров В.М.) 
— за роботу «Розчищення Йонового джерела» — 
відзнака;

– Ворона Володимир Іванович — за повість 
«Одвічний Дух Десни» — ІІ місце в категорії «Ав-
тори публікацій»;

– Алексейченко Т., Руденко Ю., 8-А клас Чер-
нігівської ЗОШ № 28 (керівник Кулешина Г.В.) —  
за роботу «Стрижень: минуле, сучасне, майбут-
нє», відзнака в категорії «Окремі групи грома-
дян, громадяни (індивідуальні учасники)».

Запрошуємо всіх небайдужих до екологіч-
ного стану рідного краю, дбайливого ставлення 
до водних ресурсів області до участі у  Всеукра-
їнському конкурсі «До чистих джерел» 2014 року.

 
Наталія РАДЧЕНКО, 

начальник відділу Департаменту 
екології та природних ресурсів 

Чернігівської облдержадміністрації

Чернігівський 
педагогічний ліцей 

для обдарованої 
сільської молоді   

відзначив 20-річчя
В  музично-драматичному театрі 

обласний педагогічний ліцей відзна-
чив двадцять років від дня заснуван-
ня. Були запрошені випускники мину-
лих років, найкращі студенти, їх бать-
ки та викладачі. Директор закладу 
Галина Коломієць розповіла, що лі-
цей створювався як інноваційний на-
вчальний заклад у дуже складні часи 
для молодої держави.

Гордість ліцею —  його студенти і 
випускники. Близько тисячі педагогів 
області навчалися саме тут. Серед них  
—  56 кандидатів педагогічних наук, 
15 відмінників освіти України, два ла-
уреати премії імені Софії Русової.

Заклад порадував виставкою ро-
біт ліцеїстів. На честь пам’ятної дати 
був організований концерт, в якому 
брали участь і самі студенти.

Увечері 9 лютого невідомі 
здійснили напад на чернігів-
ського журналіста і громад-
ського Олександра Ясенчука. 

Напад на редактора Ін-
тернет-сайту «Північний век-
тор», члена Національної 
спілки журналістів України 
О.Ясенчука здійснили троє 
невідомих увечері, побли-
зу Стрижня, розповідає його 
колега і шеф-редактор сайту 
Олександр Жогалко. Нападали 
ззаду, завдавши кілька травм 
голови металевими предмета-
ми і численні забої ніг та рук.

Олександр потрапив до 
травмпункту другої міської 
лікарні, де йому була надана 

допомога.
Олександр Жогалко одно-

значно пов’язує напад із жур-
налістською діяльністю і ак-
тивною життєвою позицією 
Олександра Ясенчука щодо 
підтримки Євромайдану: «У 
наших матеріалах ми неодно-
разово висвітлювали діяль-
ність «загонів» під прикриттям 
міліції. Давали сюжети щодо 
останніх подій, де вони актив-
но залучалися і владою, і мі-
ліцією». 

Олександр Ясенчук був 
контактною особою-коорди-
натором для передачі допомо-
ги на київський Євромайдан.

Депутат міської ради Кос-
тянтин Іванов так і не зміг 
додзвонитися того вечо-
ра до Олександра Ясенчука. 
За словами депутата, Олек-
сандр спілкувався з активіс-
тами Майдану, після чого пі-
шов додому один. Стався на-
пад біля гаражів на темній ву-
лиці, яка йде від вул. Горького 
уздовж Стрижня. У потерпіло-
го пропали мобільний теле-
фон, в’язка ключів і кількасот 
гривень.

«Але це в жодному ви-
падку не «битовуха», — 
стверджує Костянтин Іванов. 
Депутат обіцяє надати жур-
налісту юридичну підтрим-
ку і наполягає на складанні 
заяви до міліції, від якої по-
битий журналіст відмовив-
ся. Також К.Іванов пропонує 
по можливості надати Олек-
сандру посильну матеріаль-
ну підтримку і оголосити збір 

коштів у культурно-мистець-
кому центрі «Інтермеццо», де 
Олександр працює і прово-
дить літературно-мистецькі 
заходи.

Один з таких заходів, з 
якого популярна Інтернет-га-
зета «Високий Вал» вела пря-
му трансляцію, Олександр 
проводив з ніжинськими літе-
раторами і поетами того ж ве-
чора, 9 лютого.

Напад на чернігівського журналіста 
і громадського діяча Олександра Ясенчука

Суспільно-інформаційний  
Інтернет-часопис «Північний вектор»

Серед  переможців  Всеукраїнського  
конкурсу «До чистих джерел» - 2013

У будинку обласної «Просвіти»  (вул. 
Воровського, 10) відкрито читацький 
клуб. Освятив початок його роботи на-
стоятель кафедрального Катерининсько-
го храму о. Роман Кіник. 

Відкриваючи клуб, голова обласної 
«Просвіти» Василь Чепурний говорив про 

європейськість нашого кроку, зазначив-
ши: «Європа — це не тільки правильні за-
кони, підконтрольні керівники, професій-
на поліція, а й культура. Власне, в осно-
ві всієї європейської цивілізації лежить 
культура. Хіба у тій же Польщі ми не ба-
чили на кожному кроці в центрі міст кни-
гарні? А в нас — бари, ресторани і мага-
зини... Тож відкриття книжкового клубу 
«Просвіти» — насправді це також Євро-
майдан». 

Родзинкою відкриття клубу стала 

презентація відомим столичним журна-
лістом Вахтангом Кіпіані видань засно-
ваного ним сайту «Історична правда».

Привітала відкриття закладу «Про-
світи» і голова обласної організації Спіл-
ки письменників Олена Конечна. 

Першим покупцем книгарні став за-
ступник головлікаря обласної лікар-
ні Микола Колос, що придбав «Записки 
українського самашедшого» Ліни Костен-
ко, «Роксолану» Павла Загребельного та 
альбом «Книга мого роду». 

Відкрито читацький клуб 
Чернігівської «Просвіти»
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

13 січня 2011 року було 
ухвалено закони України «Про 
доступ до інформації» та «Про 
внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України 
(щодо забезпечення доступу 
до публічної інформації)», ко-
трі визначають, в який спосіб 
будь-який громадянин може 
дізнатися, як витрачаються 
бюджетні гроші, скільки заро-
бляє дружина народного депу-
тата, безперешкодно відвіда-
ти засідання органу місцевого 
самоврядування чи отримати 
своєчасно проект його май-
бутнього рішення.

Після кількох років гро-
мадського та міжнародного 
тиску Верховна Рада нарешті 
спромоглася ухвалити пакет 
зазначених законів, надавши 
суспільству потужний інстру-
мент контролю над владою. 
Ускладнені механізми отри-
мання публічної інформації 
роками сприяли безкарності 
учасників корупційних схем. 
За їх допомогою можна було 
приховувати від громадян іме-

на учасників незаконних обо-
рудок, суми вкрадених коштів, 
масштаби негативних наслід-
ків для держави тощо. При-
родно, що ухвалення закону, 
який покликаний прибрати 
інформаційну ширму з коруп-
ційних сцен країни, викликало 
незадоволення значної части-
ни посадовців. Подальші труд-
нощі з виконання закону свід-
чать, що будуть спроби звести 
його дію до мінімуму. 

Початок боротьби за реа-
лізацію довгоочікуваного за-
кону в Городнянській районній 
раді почався зі спроби напра-
вити норми регламенту її ро-
боти в законодавче русло. Річ 
у тому, що закон визначив ціл-
ком нові правила роботи міс-
цевих рад. До цього діяли ста-
рі норми регламенту, які ніхто 
не бажав змінювати, навіть 
попри те, що вони суперечили 
новим законодавчим нормам. 

У червні 2013 року депу-
тат О. Верхуша вніс на розгляд 
сесії проект рішення «Про вне-
сення змін та доповнень до 
регламенту роботи Городнян-
ської районної ради (щодо 
приведення окремих поло-
жень регламенту у відповід-
ність з положеннями Закону 
України «Про доступ до публіч-
ної інформації»). Проте керів-
ництво райради у співдруж-
ності з головою РДА виріши-
ли тлумачити законодавство 
на власний розсуд, а слухня-
на більшість у раді, яка скла-
дається з регіоналів, комуніс-

тів та колишніх «литвинівців», 
проект не підтримала. 

Маючи юридичне підтвер-
дження своєї правоти, депутат 
повторно вніс на наступну се-
сію райради названий проект, 
аргументуючи положенням ч. 
3 ст. 15 Закону, відповідно до 
якої проекти нормативно-пра-
вових актів, рішень органів 
місцевого самоврядування, 
розроблені розпорядниками 
(в даному випадку — райдерж-
адміністрацією), оприлюдню-

ються ними не пізніше як 
за 20 робочих днів до дати 
їх розгляду. У своєму виступі 
він звернув увагу керівництва 
райдержадміністрації на пору-
шення закону, яке проявилось 
у протиправній бездіяльнос-
ті щодо своєчасного розмі-
щення інформації на сайті рай-
держадміністрації. У результа-
ті цього депутати, а також ви-
борці були позбавлені права 
на своєчасне отримання ін-
формації про проекти рішень 
районної ради, які вносились 
райдержадміністрацією. Де-
путат попередив керівництво 
ради та РДА, що в разі ігнору-
вання законних вимог він ви-
мушений буде звернутися до 
суду за захистом своїх прав і 
прав виборців. Натомість го-
лова райдержадміністрації 
М.Силенко не визнав пору-
шень закону та перед депутат-
ським загалом заявив, що теж 
закони «читати вміє» і готовий 
до судового позову. 

І ось 26 листопада 2013 
року Чернігівський окружний 
адміністративний суд повніс-
тю задовольнив позов О. Вер-
хуші до Городнянської РДА і 
визнав протиправною безді-
яльність Городнянської рай-
держадміністрації, що вияви-
лася в несвоєчасному розмі-
щенні нею інформації про про-
екти рішень районної ради, 
подані на розгляд сесії. Крім 
того, зобов’язав стягнути з 
Державного бюджету України 
на користь позивача кошти, 
пов’язані з судовими витра-
тами. 

Урешті, зрозумівши всю 
абсурдність ситуації, голова 
районної ради Г. Примак вніс 
той же проект рішення депу-
тата О. Верхуші на 19-ту сесію, 
яка відбулась 28 січня 2014 р., 
де він був одноголосно при-
йнятий. 

Що це? Прагнення мож-
новладців працювати і жити 
«по понятіях» чи елементар-
ний правовий нігілізм? Чи те 
й інше? Тоді що ж це за влада, 
для якої «закони не писані»? 
Або просто «не читані».

Чисто символічно, під за-
вісу сесії, голові райдержадмі-
ністрації, котрий заявляв, що 
«теж читати закони вміє», від 
фракції «Батьківщина» було 
вручено такий необхідний під-
ручник як «Буквар». 

Андрій ЖАДЧЕНКО, 
депутат Городнянської 

районної ради 

Міліція припинила 
діяльність організованої 

злочинної групи

Горіла хата, палала: проблеми 
пожежників виходять боком 
чернігівцям 

На Чернігівщині ро-
дина з двома малень-
кими дітьми залишила-
ся без будинку, до яко-
го заселилася лише рік 
тому.

Їхній будинок згорів 
ущент, поки до них їхала 
пожежна машина. Господа-
рі оселі підозрюють, що все 

через диспетчерку, яка сплутала адресу, переказуючи її вже 
безпосередньо рятувальникам.

Як йдеться в сюжеті ТСН, від будинку на 120 квадратів за-
лишився навіть не скелет. Дві зовнішні стіни, обкладені це-
глою, згоріли за дві години. На відео видно, як хата палає на 
все містечко. Пожежної машини немає. Одна поїхала на доза-
правлення водою, а друга на пожежу так і не прибула.

Як розповідають власники будинку, гасити вогонь допо-
магали сусіди. Вони заливали його водою з відер. А вже по-
тім приїхала одна пожежна машина, а за нею інша. Пожежна 
машина спізнилася через те, що намертво засіла у болоті ме-
трів за чотириста від пожежі. Водій сплутав заїзд до провул-
ку. Цього не було б, каже господар згарища, якби дзвінок про 
пожежу приймали свої рятувальники, а не чернігівські, яким 
не до тонкощів місцевої картографії.

Самі ж рятувальники пояснюють свою затримку тим, що у 
дев’яти районах Чернігівщини пожежні частини не мають штат-
них телефоністок, тому дзвінки переадресовуються спочатку 
до центральної диспетчерської у Чернігів, а звідти назад. По-
передня причина займання будинку — коротке замикання, на-
передодні в мережі спостерігалися стрибки напруги.

Кореспондент ТСН Валентина Доброта
(«Північний вектор», 02.02.2014 ) 

Припинена діяльність 
підпільних цехів 
Протягом січня оперативники Головного управління Міндохо-

дів у Чернігівській області викрили 13 підпільних цехів з перероб-
ки деревини. Встановлено, що переробка деревини, виготовлен-
ня пиломатеріалів та подальша їх реалізація здійснювались неза-
конно: у власників підпільного бізнесу не було жодних дозвільних 
документів для здійснення цього виду господарської діяльності. 

З незаконного обігу вилучені об’єкти правопорушення: вер-
стати стрічкопильні, пилорами, станки для переробки деревини, 
пиломатеріали, вагонка та дерев’яні піддони.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних ціннос-
тей становить 735 тисяч гривень. Складено 13 адміністративних 
протоколів за порушення порядку провадження господарської ді-
яльності. Проводиться подальша перевірка.

Чернігівці закликають 
не вбивати котів
У Чернігові захисники тварин закликають водіїв не вбивати 

котів і оглядати автомобілі перед початком руху. 
Кольорові листівки з відповідним закликом розповсюджено в 

обласному центрі.
У них, зокрема, небайдужі громадяни попереджають водіїв 

про схильність котів ховатися взимку під капотами транспортних 
засобів.

У пошуках тепла, звертають увагу автори листівок, тварини хо-
ваються якомога ближче до прогрітих двигунів. Тож перед тим, як 
поїхати, треба переконатися, що під автомобілем немає тварини.

«Перед початком руху зверніть увагу на підкапотний простір 
і колісні арки, — наголошується у листівці, — збережіть тварині 
життя!»

Аварії на дорогах 
Протягом 2013 року на території Чернігівської області ско-

єно 600 дорожньо-транспортних пригод, в яких 146 осіб заги-
нуло і 660 отримали тілесні ушкодження. Про це повідомив за-
ступник начальника управління ДАІ УМВС в області Олександр 
Моторний.

Порівняно з 2012 роком кількість ДТП зменшилась на 9, 
кількість загиблих збільшилась на 2 особи. Тілесні ушкодження 
протягом року отримали на 62 особи менше. 

Серед основних причин аварій — перевищення безпечної 
швидкості (306 випадків), керування транспортним засобом у не-
тверезому стані (76), порушення правил проїзду перехресть (58).

За видами ДТП переважають: наїзд на пішохода (202 випадки), 
зіткнення транспортних засобів (183), наїзд на велосипедиста (78).

Загалом 2013 року Державтоінспекція зафіксувала на Чер-
нігівщині 49355 фактів порушення Правил дорожнього руху. 

За вбивство 4-річного Артема 
Кукурудзи — 14 років ув’язнення
Новозаводський суд Чернігова присудив 14 років за ґра-

тами вбивці — 15-річному школяру Дмитру Пугачу.
Ця історія не залишила чернігівців байдужими. У соцме-

режах спершу шукали маленького хлопчика — 4-річного Ар-
тема Кукурудзу, а потім не стримували своїх слів в обговорен-
ні страшної події.

Малюк один гуляв у сусідньому дворі тихого району, бать-
ки вважали дитину досить самостійною. Хоч уже не раз звер-
талися до міліції з приводу пошуків сина.

Маленького хлопчика випадково знайшли люди в лісопо-
садці, він був ще живий, але врятувати Артема не вдалося. 

Кому закони 
«не писані» чи й «не читані»?

Слідчим управлінням УМВС України в Чернігівській області проводиться до-
судове розслідування у кримінальному провадженні за фактами масових заво-
рушень, захоплення будівель органів влади та спричинення тілесних ушкоджень 
працівникам правоохоронних органів.

За даними лікарні з поліклінікою при УМВС в Чернігівській області, на сьо-
годнішній день за медичною допомогою звернулися 20 працівників міліції, які 
отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 25 січня під час спроби 
захоплення адмінбудівлі Чернігівської обласної державної адміністрації.

Четверо правоохоронців потрапили на стаціонарне лікування, один лікуєть-
ся амбулаторно. Решта працівників міліції, які звернулися до медичного закла-
ду, отримали повну своєчасну допомогу і повернулися до виконання службових 
обов’язків.

Двоє міліціонерів під стінами облдержадміністрації отримали закриті череп-
но-мозкові травми, струс головного мозку та забійні рани голови, ще у двох — 
акустичні травми вух.

Значна частина постраждалих міліціонерів отримала забої голови, кінцівок 
і спини, а також хімічні опіки очей невідомим газом. Отримали поранення і за-
ступники начальника УМВС у Чернігівській області.

Зараз слідчим управлінням УМВС України в Чернігівській області проводить-
ся досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами масових 
заворушень, захоплення будівель органів влади та спричинення тілесних ушко-
джень працівникам правоохоронних органів:

— за частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу України (масові завору-
шення) — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років;

— за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або на-
сильство щодо працівника правоохоронного органу) — карається обмеженням 
волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до 
шести років;

— за частиною 1 статті 341 Кримінального кодексу України (захоплення дер-
жавних або громадських будівель чи споруд) — караються обмеженням волі на 
строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шес-
ти років.

Триває досудове розслідування.

Зареєстровано кримінальне 
провадження за фактом 

травмування міліціонерів
Працівниками УБОЗ УМВС України в 

Чернігівській області завершено досудове 
розслідування та з обвинувальним актом 
направлено до суду кримінальне прова-
дження відносно організованої злочинної 
групи, яка займалась гральним бізнесом на 
території міста Ніжина.

Працівники міліції встановили, що в пе-
ріод з січня по липень 2013 року члени зло-
чинної групи утворили два осередки азарт-
ної гри в Ніжині, де розмістили 38 гральних 
автоматів. Указані заклади були замаско-
вані зловмисниками під кафе-бари.

Як розповів начальник УБОЗ УМВС 
України в Чернігівській області полковник 
міліції Олександр Силкін, під час досудово-
го розслідування встановлено, що до скла-
ду групи входило троє осіб. Злочинний біз-
нес організував 40-річний житель Ніжин-
ського району. Він здійснював загальне 
керівництво діяльністю групи, підшукував 
приміщення для гральних закладів, уживав 
заходів маскування, добирав та контро-
лював найманий персонал. Його спільник, 
35-річний ніжинець, займався придбанням 
гральних автоматів та виконував інші орга-
нізаційні функції. На третього учасника зло-
чинної групи, 55-річного мешканця Борз-
нянського району, покладалося налашту-
вання і технічне обслуговування гральних 
автоматів.

Під час документування злочинної ді-
яльності членів організованої злочинної 
групи працівниками УБОЗ було відкрито 4 
кримінальні правопорушення. Зловмисни-
кам інкримінуються вчинення кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 27, 
ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Кримінального ко-
дексу України. Максимальне покарання — 
штраф у розмірі до 40 тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з конфіс-
кацією грального обладнання.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області
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НАШІЙ ГАЗЕТІ 
«СВІТ-ІНФО» — ДВА РОКИ

Читачі газети шлють їй вітання і побажання, говорять про наш 
національний медіа-простір, свободу слова, незалежні медіа 

Отже, ми жили за новою Кон-
ституцією ще понад 4 роки. І коли на 

початку 2010 року Президентом став Яну-
кович, клани, що стояли за ним, не могли, зви-

чайно, змиритися з такою формою правління 
— домінантою парламенту, де у регіоналів не 
було й більшості. Парламент невдовзі «пере-
форматували» на користь регіоналів за допо-
могою слухняного Конституційного Суду. На-
ступним етапом узурпації влади стало скасу-
вання Конституції за редакцією грудня 2004 
року. Той таки КС у вересні 2010 року просто 
скасував результати парламентського голосу-
вання 8 грудня 2004 року за формальною мо-
тивацією — порушення процедури.

Нині діє начебто Конституція 1996 року 
(начебто, бо багато фахівців піддають сумніву 
оте рішення КС від 2010 року).

Діє президентсько-парламентська модель, 
плюс позазаконне узурпування влади прав-
лячим режимом, зокрема у сфері правосуддя, 
топтання прав місцевого самоврядування. Ре-
зультат бачимо. Політичний колапс, суспільне 
протистояння на межі війни. І економічна ру-
їна, бо наслідки чотирьох років діянь «рефор-
маторів» від влади більш ніж сумні. 

Четверта сесія парламенту почалася з 
того, що опозиція заявила: зараз парламент 
не має права розглядати нічого іншого, окрім 
зміни Конституції. Вівторок, середа і чомусь 
у четвер лише половина робочого дня — ото 
були і всі труди першого пленарного тижня се-
сії. Без жодних рішень, до яких ще далеко. Десь 
поза Радою йдуть напружені переговори вла-
ди і опозиції. У Раді ж ішли дебати довкола по-
вернення до парламентсько-президентської 
моделі Конституції, проти якої начебто вже не 
заперечує і влада. Питання: як це зробити?

Перший і найбільш радикальний варіант, 
запропонований опозицією, — просто відно-
вити Конституцію 2004 року. Пропонують два 
шляхи. Або Конституційний Суд сам скасовує 
своє рішення від вересня 2010 року «про ска-
сування голосування Ради». Або парламент по-
вертає на розгляд той законопроект, який був 
ухвалений 8 грудня 2004 року, і ухвалює його 
належним чином. 

Другий варіант опозиції — підготовка но-
вої редакції Конституції, яка не зовсім відпові-
дає редакції грудня 2004 року, а ще більше об-
різає повноваження президента. Наприклад, 
передає силові відомства під контроль пар-
ламенту. Цю оновлену редакцію готують пара-
лельно фракції «Батьківщина» і «УДАР», днями 
вони обіцяють внести на розгляд Ради узго-
джений законопроект.

Обидва ці варіанти вимагають проведен-
ня двох сесій парламенту: на першій сесії за-
кон ухвалюється в першому читанні, на другій 
—остаточно. Але в такий гарячий час дві сесії і 
юридично, і практично можна провести за два 
тижні.

Третій варіант пропонує регіоналівська 
більшість Ради: створення якоїсь «конститу-
ційної комісії» і підготовка нею нової редакції 
Конституції. На це піде більш як півроку, що не 
прийнятно для опозиції, а учасниками Євроре-
волюції відкидається категорично. 

Опозиція наполягає на якнайшвидшій ре-
формі Конституції. А для того, щоб влада, не-
довіра до якої впала до нуля, не обдурила, опо-
зиція вимагає передати їй посаду Голови Вер-
ховної Ради. 

І лише за умови ухвалення Конституції 
у форматі парламентсько-президенського 
устрою опозиція згодна сформувати уряд. При-
чому лише повністю, а не «вкрапленнями». Цим 
самим опозиція береться за відновлення кра-
їни в умовах економічної руїни, до якої довели 
регіонали. А ще уряд опозиції гарантує чесні і 
прозорі президентські вибори, дочасні чи ні, 
і такі ж — парламентські. Тобто як компроміс 
Януковичу можуть дати добути на своїй посаді 
5-річний термін. 

План начебто логічний: головне — не в 
прізвищах на посадах, а в організації держав-
ної влади. Але надто затяглися у нас суспіль-
ні трансформації, надто вкорінене поняття, що 
йдеться лише про «переділ влади». Тому важ-
ко спрогнозувати, як поведуть себе бізнесові 
й політичні еліти, від яких залежить дуже бага-
то. Ще важче — як поведе себе Майдан, вули-
ця, народ, від якого, сподіваємося, залежить 
не менше. Усе ж хочеться вірити в переміни 
на краще, у наш демократичний європейський 
вибір. 

Петро АНТОНЕНКО

ДЕ Ж КОНСТИТУЦІЯ 
ДЕМОКРАТІЇ?

Живе слово
«СВІТ-інфо» вида-

ється мені своєрідним 
символом невмиру-
щості живого газетно-
го слова у нинішньому 
жорстокому, прагма-
тичному і, як на мене, 
егоїстичному світі.

Інтернет, здавало-
ся б, витискає з людського життя все, навіть 
телебачення з його оперативними можливос-
тями доносити людям об’єктивну інформацію. 
Але друковане слово не зникає і не зникне. 
Сучасна і завтрашня людина, перенасичена 
новинною інформацією та наслідками кому-
нікацій, все одно захоче взяти до рук розум-
ну газету і повернути собі духовний комфорт. 
Тож у цей час, коли під тиском обставин за-
криваються і назавжди зникають десятки чи 
й сотні газет, маємо схиляти голови перед 
тими, хто, навпаки, — відкриває їх, хто пере-
ступає через фінансову скруту і добивається 
поставленої мети.

Схиляю голову осібно перед Петром Анто-
ненком і людьми, на яких він спирається у під-
готовці та випуску свого «СВІТ-інфо». Журна-
ліст від Бога, який упродовж пари останніх де-
сятиліть заснував та випестив не одне видан-
ня, він і в цей несприятливий для друкованих 
ЗМІ час не побоявся взятися за нову газету і 
поставити її на службу людям і правді. 

Відколи Україна за нинішньої влади ско-
тилася в прірву утисків свободи слова, цен-
зури і нищення журналістів, я не знаю іншого 
видання, крім «СВІТ-інфо», яке б так цілеспря-
мовано, сміливо й жертовно стояло на варті 
демократичних цінностей. Тому хочеться, щоб 
«СВІТ-інфо» дедалі твердіше ставав на ноги 
і діставав дедалі більшу підтримку громад-
ськості. Водночас це свідчитиме й про те, що 
наше життя змінюється на краще.

Віталій ШЕВЧЕНКО,
народний депутат України 2, 3, 4 скликань; 
голова Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення (2005 – 2010 рр.);
голова Центру громадських ініціатив 

«Інформаційне суспільство»;
член Національних творчих спілок журналістів, 

письменників та краєзнавців; 
заслужений журналіст України

Нести тепло 
і світло

Щиро вітаю газету 
«Світ-інфо» з її другою 
річницею. Бажаю га-
зеті й далі нести тепло 
і світло у світ. Радий, 
що багато того, за що 
бореться газета, збу-
вається. Також приєм-

но, що газета багато робить для становлен-
ня незалежного українського медіа-просто-
ру моєї рідної Чернігівщини. І тут з’являються 
все нові незалежні видання, подібні до «Світ-
інфо». Скажімо, газета Бориса Домоцького 
«Правий берег Десни» в Новгороді-Сіверсько-
му, інші цікаві видання. 

Найкращі побажання газеті, людям, які її 
роблять, і її читачам. 

Віталій КОРЖ, 
депутат Верховної Ради України

 IV, V і VI скликань 

«СВІТ-інфо» — 
вісник правди

«Усім – про все» — 
цей девіз «СВІТ-інфо» 
зобов’язує газету бути і 
найцікавішою, і не упе-
редженою. І вже два 
роки поспіль «СВІТ-інфо» справджує своє по-
кликання. Аби всім людям забезпечити рівні 
можливості осягати істину й навчитися дума-
ти й жити істинно, необхідно передусім допо-
могти їм звільнитися від упереджених думок і 
нав’язливих ідей. 

Основу нашого взаєморозуміння і взає-
модії забезпечує чиста енергія істинного ду-
мання, яка виявляється в правдивому ви-
словленні. А всякі маніпуляції облудними 
словами тільки затуманюють розум і нагро-
маджують комунікаційне сміття, яке вводить 
людей в оману й заважає їм порозумітися, а 
отже, ставить перепону суспільній взаємодії, 
взаємодопомозі. 

Для забезпечення культурного самороз-
витку людини й суспільства, самостійного 
думання й вольової дієвості людям потріб-
на відповідна високоякісна духовно-інте-
лектуальна пожива – правдива інформація. 
Первинне значення поняття «інформація» 
– роз’яснення. Саме правдиве роз’яснення 
й забезпечує взаєморозуміння між людь-
ми та нарощування у взаємодопомозі сили 
життєвого ресурсу «збірної особи народу» 
(П. Куліш). Ресурс самостійної сили народу 
необхідний для здійснення життєвої про-
грами нашої збірної душі – національної 
ідеї. Саме національна ідея-програма є тим 
осердям, довкола якого наше суспільство 
зобов’язане сконцентрувати всю свою збір-
ну силу для самостійного звільнення й само-
оновлення. Тож нам слід орієнтуватися не на 
облудних лідерів та їхні партії, які розпоро-
шують нашу силу, хаотизують суспільне жит-
тя й поглинають життєвий ресурс народу, а 
на правдиву внутрішню ідею-програму своєї 
збірної душі. І нашими світоглядними орієн-
тирами мають стати правдиві засоби масо-
вої інформації. 

Та нинішній стан інформаційного просто-
ру в Україні нагадує обставини, що їх уже пе-
реживав наш народ. Як про сьогодення писав 
Микола Гоголь 1846 року: «...Усе, не виклю-
чаючи навіть державних людей, перебуває 
поки що на поверхні зовнішніх відомостей, 
тобто перебуває в тому завороженому колі пі-
знань, яке навіяли журнали скороспілими ви-
сновками, необачними свідченнями, подани-
ми крізь облудні призми всяких партій, зовсім 
не в тому світлі, в якому вони є». Та при цьо-
му великий подвижник сподівається на ще не 
реалізовані природні сили свого народу: «Ще 
є багато в нашій корінній природі, нами забу-
тій..., ще немає в нас непримиренної зненави-
сті верстви проти верстви і немає в нас ще тих 
озлілих партій, які водяться у Європі й які зво-
дять нездоланну перешкоду до єднання лю-
дей та братерської любові між ними...». 

Досі своєчасним лишається одкровення 
Пантелеймона Куліша з 1882 року: «Правда з 
Неправдою ходять поміж миром, обнявшись, 
і найлуччі люде віку свого помиляються, ко-
тору з них як звати». Та непохитною лишаєть-
ся світоглядна позиція великого подвижника: 
«Якби я знав, що я неправий, то зразу спалив 
би свої папери й поламав перо, а оскільки 
правих людей не бачу, то краще один зали-
шусь із своєю правдою, аніж пристану до «сто-
устого непорозуміння».

Оте злоязике «стоусте непорозуміння» 
роздирає нашу збірну душу і ввергає народ у 
морок невігластва й безтямність самопобит-
тя. Тож необхідно передусім убезпечити наш 
інформаційний простір від інформаційних ві-
русів та нагромаджень комунікаційного сміт-
тя. Український інформаційний простір — це 
інформаційне поле нашого культурного само-
розвитку, нашої самостійної життєдіяльності, 
нашого суспільного самоврядування. Тож за-
вдання всіх, хто працює на цьому полі, — про-
дукувати високоякісну духовно-інтелектуаль-
ну поживу для роз’яснення й прояснення люд-
ського розуму та нарощування одностайнос-
ті нашої суспільної свідомості й самостійності 
волі нашого збірного духу. Тільки збірна воля 
національного духу спроможна ліквідувати 
антисистему чужої паразитарної влади й за-
провадити питому систему самоврядування. 
Адже національний дух є джерелом природ-
ного права — основи суспільного ладу. 

 
Олександр ШОКАЛО,

есеїст, культурософ, перекладач, публіцист, 
член Національної спілки письменників 

України, засновник і головний редактор нау-
ково-популярного журналу «Український світ»,

м. Київ

Неупередженість 
фактів

У цей день річни-
ці виходу газети хотів 
би найперше щиро по-
дякувати особисто Пе-
тру Яковичу Антоненку 
за його кропітку творчу 
працю. Це наша сіверян-
ська, чернігівська Люди-
на-газета. І хоча випус-

кає цей часопис він не один, думаю, без його 
енергії, громадської та журналістської небай-
дужості такого вдалого видання не побачив 
би світ чернігівський. Чому я читаю «Світ»? 

Це не комерційний проект, а отже, газе-
ті вдається формувати не упереджене ні злі-
ва, ні справа власне бачення подій та нашо-
го життя. Редактор і видавець, журналіст до-
держується одного з важливих принципів по-
дання інформації та формування аргументів 
— спирання на факти, а не перекази чи соло-
денькі «тренди». Так у газети будується власна 
думка і власний, а не кон’юнктурний, погляд 
на події. 

Переживши у журналістиці та газетному 
ремеслі чотирьох українських президентів, 
1200 депутатів ВР, безліч партійних проектів 
та запізнавши внутрішній людський зміст де-
сятків політичних діячів, редактору вдається і 
бачити, а скоріше відчувати ту істину, що, як 
відомо, завжди посередині, а ще краще: роз-
глядати у сучасних публічних персонажах і по-
діях — правдивих та щирих, відрізняти їх від 
подій та людей, які є «короткочасними опада-
ми» на нашу чернігівську, українську землю. 
Воно начебто і гримить, і блимає, але вгорі, 
а от далі, аніж пил прибити на дорозі, не ді-
стає...

Наостанок хотів би побажати і редакто-
ру, і читачам оптимізму, бо існування чернігів-
ської обласної газети «Світ» є беззаперечною 
перемогою над скептиками, що віщують про 
закінчення епохи паперових видань і тоталь-
ної перемоги цифри над словом. Слово, як і 
500, і 1000 років тому, все ще залишається 
найсильнішою зброєю у боротьбі правди з не-
правдою, добра із нечистим. Та і, врешті, дру-
зі, а що ми будемо читати, коли запровадять 
режим НП та відключать Інтернет? Без пані-
ки. У нас же є «Світ»! 

P.S. Явки та паролі — через редактора. 
Костянтин ІВАНОВ, 

президент Чернігівської 
торгово-промислової палати 

Віншування 
з Білорусі

Шаноўныя калегі!
Прыміце самыя 

шчырыя віншаванні з 
2-й гадавінай выхаду на 
шырокі прастор вашай 
газеты «СВІТ-інфо». 

Даўно заўважана: 
хто валодае інфармацыяй, той валодае све-
там. Аб’ектыўная і аператыўная інфармацыя, 
асабліва падчас перабудовы грамадства, 
служыць згуртаванню людзей, дасягненню 
вызначаных мэтаў.

Мы на Гомельшчыне, у суседнім з 
Чарнігавым беларускім рэгіёне, атрымліваем 
«СВІТ-інфо» ў электронным варыянце. І 
бачым, што ваша газета не стаіць у баку 
ад тых падзеяў, якія адбываюцца цяпер ва 
Украіне. Разам з народам газета абірае 
еўрапейскі шлях развіцця – той шлях, за які 
на Еўрамайдане загінуў і ўраджэнец Гомеля 
Міхаіл Жызнеўскі.

Зычым плёну ў журналісцкіх пошу-
ках і пачынаннях! Жадаем газеце многіх 
двухзначных і трохзначных юбілеяў! І каб з 
кожным юбілеем раслі давер і папулярнасць 
выдання сярод чытачоў, каб множылася 
аўдыторыя і рашуча перакрочвала межы 
Чарнігаўскага вобласці.

Анатоль ГАТОЎЧЫЦ,
старшыня Гомельскай арганізацыі 

ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў”



№25   13 лютого 2014 року 5  Світ Чернігівщини

Генерал Іван Катеринчук 
при попередній владі був на-
чальником обласної міліції Чер-
нігівщини. Після приходу ни-
нішньої влади, не вагаючись, 
подав у відставку. У Єврорево-
люцію однозначно став на бік 
народу, опозиції. Нині він член 
виконкому обласної Народної 
ради.

Наприкінці січня, в дні гарячо-
го протистояння Майдану і влади у 
Чернігові, штурму обласної де рж-
адміністрації і мирного оволодіння 
протестувальниками обласною ра-
дою, генерал робив усе, щоб не до-
пустити кривавих сценаріїв. І його 
слово було авторитетним для всіх, 
і для Майдану, і для міліції, адже не 
так давно багато нинішніх міліцей-
ських офіцерів стояли за коман-
дою «Струнко!» перед своїм облас-
ним начальником, строгим і вод-
ночас справедливим генералом. А 
про місцевих так званих «тітушок» і 
говорити зайве: на Народному віче 
в центрі Чернігова хлопці з Само-
оборони Майдану швидко і спо-
кійно вгамували кількох найбільш 
«буйних», декого просто делікатно 
встромивши на хвильку головою в 
сніг.

Зустрітися з Іваном Петрови-
чем не так просто: у члена викон-
кому Народної ради час нині розпи-
саний по хвилинах. У цьому графіку, 
наприклад, і 12-годинні нічні чергу-
вання на обласному Євромайдані 
при мінус 26 градусах (північ Украї-
ни!). Все ж ми зустрілися за сто кро-
ків від Майдану, в затишному куль-
турно-мистецькому центрі «Інтер-
меццо», де генерал бував не раз. 
Не можемо оминути тем гарячого 
сьогодення. Але водночас хотілося 
обговорити більш глобальні теми — 
суспільно-політичне життя в держа-
ві, її владні структури, зокрема пра-
воохоронні органи. Окреслити про-
блеми, дуже серйозні, а головне 
— шляхи їх вирішення. Співбесідни-
кові, а він ще й кандидат юридичних 
наук, доцент філії столичної акаде-
мії в Чернігові, є що сказати про це.

«БОЛЯЧЕ ЗА МІЛІЦІЮ, 
ПЕРЕТВОРЕНУ 

В ЖАНДАРМСЬКУ КОМАНДУ»
— Іване Петровичу, почнімо 

з «міліцейського досьє» на Вас. 
Ось що говорить сайт Спілки ге-
нералів органів внутрішніх справ 
України: «Іван Катеринчук. Наро-
дився 4 травня 1961 року в селі 
Старі Кути Косівського району 
Івано-Франківської області, в ба-
гатодітній сім’ї колгоспників. Тру-
дову діяльність розпочав у 1976 
році робітником Кутського лісо-
комбінату з одночасним навчан-
ням у середній вечірній школі. 
З травня 1979 року по жовтень 
1981 року проходив строкову 
службу в Збройних Силах СРСР». 
Скажіть, як сільський хлопець із 
простої родини стає генералом? 

— Я дійсно із простої сільської 
бідної родини, з тих, де колгосп-
ники лише наприкінці року чека-
ли якоїсь платні трудоднями. Тому 
змалку знаю, що таке селянська 
праця. А якби я не пройшов армій-
ську службу, то не пішов би в ор-
гани внутрішніх справ. Тут здобув 
спершу середню спеціальну освіту, 
потім вищу — закінчив Академію 
внутрішніх справ у Києві. Служив 
в органах у Криму, Івано-Франків-
ській, Полтавській, Дніпропетров-
ській областях. 2003 року Василь 

Олександрович Куліда, тодішній на-
чальник УМВС у Чернігівської об-
ласті, запросив мене сюди. Ми з 
ним познайомилися 1996 року в 
Будапешті, де разом закінчували 
Європейську академію ФБР.

— Тобто потужної структури — 
Федерального бюро розслідувань 
США. 

— Так. Отже, вже понад 10 ро-
ків я в Чернігові. Був заступником, 
першим заступником, а у 2008 – 
2009 роках — начальником УМВС 
області. 

— Ви були серед перших, хто 
разом із родиною Юрія Луценка 

зустрічав його в момент виходу з 
ув’язнення, з Макошинської коло-
нії на Чернігівщині. Не випадково, 
звичайно? 

— Я був начальником облас-
ної міліції при міністрові Луценку і, 
пропрацювавши в органах понад 
20 років, бачив, що Юрій Віталійо-
вич хоче реформувати цю систему 
і саме на благо людей. Йому це не 
дали зробити свого часу Ющенко, 
позиція тодішнього Генерального 
прокурора України, інші обстави-
ни. Але я бачив намагання міністра 
зробити так, щоб міліція була ближ-
чою до народу, і підтримував його. 
Був глибоко обурений притягнен-
ням його до кримінальної відпові-
дальності. Ну як можна було пока-
рати міністра за те, що відзначив 
День української міліції — держав-
не свято, занесене до календа-
ря свят? Був я кілька разів на суді 
над Луценком, підтримував зв’язки 
з його родиною, братом Сергі-
єм. Тому вважав, що повинен бути 
саме там у момент виходу Юрія Ві-
талійовича на волю.

— Як саме потрібно реформу-
вати українську міліцію? 

— Хочу пояснити, в якому вона 
стані зараз, аби було зрозуміло, що 
саме треба реформувати. Нагадаю 
відому формулу, що революційна 
ситуація — це коли низи не можуть 
по-старому, а верхи не хочуть. Низи 
не можуть жити так, як нині є. 

— А верхи не хочуть нічого змі-
нювати.

— Низи, тобто народ, прагнуть 
долучитися до європейських цін-
ностей. Влада також проголошува-
ла це. Тобто і Партія регіонів. Я на-
зиваю ПР Партією рабів, бо тільки 
раби виявляють таке ідолопоклон-
ство. Один раз їх уже ламали, і вони 
дружно підтримали євроінтегра-
цію. Але в останній момент влада 
відмовляється від цього курсу. По-
чався Майдан. Звичайно, він був 

для влади як кістка в горлі. Але за-
мість того, щоб вийти до людей, по-
спілкуватися з ними, влада жорсто-
ко розганяє студентів на Майдані 
в ніч на 30 листопада, заявивши, 
що там були провокатори. Це по-
вна брехня. Я сам був того вечора 
29 листопада на Майдані, бачив, 
хто там був. І ось під ранок людей 
на Майдані жорстоко розганяють 
за допомогою правоохоронних ор-
ганів. Як народ мав реагувати? До 
того ж досі ніхто перед людьми не 
вибачився, нікого за це не покара-
но. Потім були нові атаки на Май-
дан, вулиця Грушевського. 

— І скрізь влада використовує 
правоохоронні органи. 

— Проблема в тому, що ці орга-
ни й досі побудовані за радянським 
зразком. Поки що намагання ре-
форм результату не дали. Та влада 
й не хоче цього робити, бо ці органи 
— щоб нікого не образити з чесних 
працівників — є сторожем режиму. 
Сьогодні в Київ стягнуті величезні 
сили міліції. Що вони роблять? Не 
захищають народ, а охороняють 
владу від народу. 

Жорстоке поводження з людь-
ми. Мені кажуть: а що ж міліція має 
робити, коли в них жбурляють «кок-
тейлі Молотова»? Я ніколи не під-
тримував радикалізм у людей, але 
не можу зараз їх засуджувати, бо їх 
довели до такого стану. 

Є чіткі інструкції застосування 
спецзасобів. Світлошумова гра-
ната не повинна кидатися ближ-
че ніж за 2 метри до людей. Гумові 
кулі або ті, які їх замінюють, повин-
ні вистрелюватися зі спеціального 
пристрою, з відстані не ближче 40 
метрів до людей. І стріляти можна 
лише по нижніх кінцівках, навіть 
нижче коліна. А прицільна стріль-
ба взагалі не повинна вестися. Во-
домети згідно з конвенцією з прав 
людини не можна застосовувати 
при температурі нижче плюс 4 гра-
дуси. Те, що міліція розказує, ніби-
то на Грушевського водометами га-
сили пожежу, це брехня. Я професі-
онал і бачив, як саме вони «гасили 
пожежу». 

В якому правовому полі знахо-
дяться люди і міліція? Люди вислов-
люють свою волю, коли влада їх не 
чує, коли починає вважати їх бид-
лом. І люди не можуть реагувати ін-
шим чином. Міліція ж працює в пра-
вовому полі й не повинна виходити 
за його межі. Міліція не має права 
бити людей, а силу повинна засто-
совувати лише до злочинців.

Чому влада по сьогодні ніко-

го не притягла до відповідальнос-
ті за побиття людей? Обмежуються 
цапами-відбувайлами: Попов, Сів-
кович, Коряк… Згідно із Законом 
про міліцію вона підпорядкована 
безпосередньо міністру внутріш-
ніх справ. Звичайно ж, і такі спец-
підрозділи, як «Беркут», який вза-
галі називається «резерв міністра 
внут рішніх справ». І тільки міністр 
має право віддати команду тому ж 
Коряку на застосування «Беркуту». 

— Тобто Коряк, на той момент 
— начальник міліції столиці, не 
міг сам дати наказ «Беркуту» роз-
ганяти Майдан? 

— Звичайно. І то все розмови 
про Попова, Сівковича, Коряка... 
Лише міністр дає наказ, а в його 
відсутність — заступник міністра. 
Я більш ніж переконаний, що наказ 
Коряку віддав міністр Захарченко. 

У міліції я прослужив 28 років, 
від сержанта до генерала, і мені бо-
ляче, що сьогодні з неї зробили — 
якусь жандармську команду. 

РЕФОРМИ ПОЧИНАЮТЬСЯ 
ІЗ ЗАКОНІВ

— Якими ж мають бути право-
охоронні органи в демократичній, 
правовій державі? 

— Неможливо реформува-
ти міліцію без реформ усіх інших 
правоохоронних органів, бо це 
взаємопов’язано. У нас багато 
цих органів, і вони часто дублюють 
функції один одного. На ту ж міліцію 
навішали всілякі зайві функції, що 
часто стимулює корупцію. Скажі-
мо, невже це обов’язково міліція 
має займатися видачею водійських 
прав? Так, це має робити держава, 
але цивільна служба. 

Реформи неможливі без онов-
лення законодавчої бази. Потріб-
ні закони, які б унеможливили ви-
користання міліції й інших органів 
у тому, в чому їх зараз використо-
вують. 

Ще одна проблема: приходить 
чергова нова влада, і одразу ж змі-
нюють керівництво міліції на міс-
цях, в областях. Генпрокуратура 
якось намагається захистити своїх 
працівників. До Закону про проку-
ратуру внесли положення, що про-
курорські працівники підписують 
контракт на 5 років, і там є вичерп-
ний перелік причин, з яких їх мож-
на звільнити. Ми повинні узакони-
ти ці питання по всіх спеціальних 
службах. А поки що керівники мілі-
цейських підрозділів є заручника-
ми системи. Хоча вони б теж мали 

укладати контракт із державою.
Інша біда: наші правоохоронні 

органи все ще працюють у радян-
ській системі статистики. Вона руй-
нує все. Наприклад, ось два діль-
ничні інспектори, по двох селах. У 
одного нема скоєних злочинів, від-
так нема складених протоколів. А в 
іншого зафіксовано стільки-то зло-
чинів, інших правопорушень, на 
все є протоколи. Хто буде «передо-
вим»? 

— У кого більше протоколів. 
— А це неправильно. Кращим 

треба назвати того, де люди живуть 
спокійно, де дільничний запобігає 
правопорушенням. Оцінкою робо-
ти міліції має бути думка людей про 
неї. І головне — міліція повинна за-
хищати людей.

Продовжу щодо реформ в ор-
ганах. Ось реформують прокурату-
ру. Але вона й досі може «влазити» 
куди завгодно. А прокуратурі треба 
залишити лише контроль за закон-
ністю під час розслідування кримі-
нальних справ і проведенні опера-
тивно-розшукової діяльності. І ще 
— підтримку державного звину-
вачення в судах. Це все. Слідство 
у прокуратури треба забрати, бо 
не може контролювати сам себе 
той, хто веде розслідування. Служ-
ба безпеки України має займатися 
винятково питаннями зовнішньої 
безпеки. Давно треба утворити 
єдину слідчу структуру держави, не 
при Генпрокуратурі, не при міліції, 
а єдину вертикаль, як і МВС.

— Болюча нині тема — спец-
підрозділи, «Беркут» та інші, їх чи-
мало. 

— У нас досі нема закону про 
спецпідрозділи. І потрібна окрема 
вертикаль, нехай це називається, 
наприклад, Департамент силових 
операцій.

Нарешті про таке реформуван-
ня: міліція повинна бути розділена на 
державну і муніципальну. У загаль-
нодержавній мають бути підрозді-
ли карного розшуку, боротьби з ор-
ганізованою злочинністю, наркоти-
ками, торгівлею людьми. Тобто це 
кримінальна міліція. А муніципальна 
повин на бути на місцях і підпорядко-
вуватися саме місцевій владі. 

— У якої зараз просто нема ко-
штів на її утримання.

— Тому й повинно бути карди-
нально інше формування бюджету 
— знизу вгору, як це є в багатьох 
європейських країнах. На місці, в 
міській раді, видніше, скільки пра-
воохоронців тут потрібно. І керів-
ник муніципальної міліції повинен 
призначатися не особисто міським 
головою, а виконкомом, ще краще 
— сесією міськради.

Ще одна пропозиція: треба 
створити спеціальний державний 
орган, що буде займатися бороть-
бою з корупцією у вищих ешелонах 
влади. І він повинен підпорядкову-
ватися не президенту, а парламен-
ту. А скільки служб у нас займають-
ся розвідкою? Кілька. Для чого це 
дублювання? 

— Повернімося з масштабних 
тем і проблем до гарячого сього-
дення. Серед нинішніх пропози-
цій Юрія Луценка є справді таки 
гаряча — тотальне очищення мі-
ліції, своєрідна люстрація. Звіль-
нення всіх і повторне взяття на 
службу лише найдостойніших, 
щодо решти — заміна. Карди-
нальний захід?

— Міліцію потрібно люструвати. 
Але, якщо не створити нового за-
конодавства, буде все те ж 
саме. Люди мають спокусу. 
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Генерал революції Іван КАТЕРИНЧУК:
«Міліція має служити народу, 
а не обслуговувати владу»

Штурм обласної адміністрації в Чернігові. 
Фото Олекси Пекура 
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Бліц-інформ

— Знову почнуть 
заробляти на водійських 

правах…
— Ми повинні оновлювати 

міліцію поступово, від цього пра-
вопорядок не має страждати. Люди 
мають відчувати себе захищеними. 
Але влада думає лише про себе, 
про те, як залишитися при владі. 

— Натомість чи відчуває себе 
рядова людина захищеною держа-
вою, в особі її правоохоронних ор-
ганів? Запитання риторичне. Осо-
бливо якщо дійти до «низів»: у тих 
же селах люди, особливо старі, — 
це просто беззахисні жертви зло-
діїв, грабіжників. 

— А що дивуватися? Згідно з 
нормою дільничний інспектор має 
обслуговувати на селі не більш як 3 
тисячі жителів. У нас же один діль-
ничний на 5 – 6 сіл…

— І жалюгідне матеріально-
технічне забезпечення.

— Фінансування йде згори, і 
до низу не доходить нічого. У діль-
ничного в кращому разі старенька 
«Таврія» або напіврозвалений мо-
тоцикл. А пальне треба випрошува-
ти в того, кого завтра міліції треба 
притягувати до відповідальності. 
Тому тим більше необхідно говори-
ти про створення місцевої муніци-
пальної міліції з належним фінансу-
ванням. 

«ДАНИНА»: 
ПІРАМІДА КОРУПЦІЇ

— Ще одна надзвичайно резо-
нансна тема нашої розмови — ко-
рупція. Корумповане суспільство. 
Правоохоронні органи — частина 
цього суспільства, але дуже сум-
но, що корумповані саме струк-
тури, які покликані стояти на сто-
рожі закону і справедливості. Ви 
з цим зіткнулися особисто, з цією 
«вертикаллю поборів», коли пішли 
у відставку генералом у 49 років і 
могли б ще послужити. 

— У нас державні посадовці 
ніяк не захищені на своїй роботі, 
службі. І ось такому посадовцю ка-
жуть: ти маєш платити таку-то «да-
нину», щоб утриматися на посаді. 
Районний рівень носить данину в 
область, обласний — у столицю.

Через кілька місяців після моєї 
відставки до мене звернулися пев-
ні люди. Кажуть, ми знаємо твої ді-
лові якості, пропонуємо попрацю-
вати на відповідальній посаді — 
керівника обласного державного 
підприємства, в одній державній 
системі. Але, кажуть, ти маєш пої-
хати на співбесіду до столиці в наш 
главк. Там мене заводять до яко-

гось десятого помічника керівни-
ка главку. І той каже, що треба буде 
платити «професійні внески». Й кон-
кретизує: за те, що мене візьмуть 
на ту посаду, я маю заплатити 50 
тисяч доларів. А потім щомісяця теж 
вносити дуже велику суму. Я попро-
сив розшифрувати, звідки взявся 
цей «тариф»? Мені кажуть: ця уста-
нова заробила за рік 12 мільйонів 
гривень, видаючи ліцензії підпри-
ємцям. От у главку й порахували, 
що таку ж суму можна «добути» до-
датково, тому я маю возити з цьо-
го данину. Я на це сказав чиновни-
ку: якби я не був такою толерант-
ною людиною, то набив би Вам пику 
прямо в кабінеті. Він навіть не зля-
кався і просто посміхнувся.

— Це називається — «хліб-
не місце», тобто посада, на якій 
можна гребти гроші додатково до 
зарплати. 

— Де можна взагалі не плати-
ти зарплату. 

— І це в державній цивільній 
структурі ось такі «хлібні місця». 
Знаю, Вам пропонували поверну-
тися і в органи внутрішніх справ.

— Пропонували. Якщо я запла-
чу «внесок», тариф — 500 – 600 ти-
сяч доларів за призначення на по-

саду начальника обласної міліції 
якогось з регіонів. 

— Очевидно, ця посада є та-
ким «хлібним місцем», на якому 
можна «відбивати» такі величезні 
суми? І потім знову вносити «да-
нину». 

— Я на це відповів: «Ви що, збо-
жеволіли? Я не платив Луценку за 
те, що став начальником обласно-
го УМВС, не возив йому грошей. І 
ніколи не обкладав «даниною» сво-
їх підлеглих чи бізнесменів». А тут — 
«внесок», і потім щомісяця возити 
«данину», щоб утриматися на поса-
ді. Сьогодні таке — по всій Україні. 

Чому існує цей узаконений ре-
кет? Бо ця гілка влади максималь-
но централізована. Я не сумніваю-
ся у професійному рівні своїх колег 
з Луганська, Донецька, Харкова. 
Але чому саме їх розставили по всій 
Україні? Я непогано знаю історію: 
окупаційна влада, загарбавши якусь 
країну, негайно ставила на місцях 
своїх намісників. У мене таке вра-
ження, що окупаційна влада скрізь 
розставляє тих, хто готовий продати 
все, в тому числі Батьківщину. 

Спілкувався 
Петро АНТОНЕНКО

Граната «Терен-6» — 
хімічна зброя 
від НВП «Екологія»

Україна багато в 
чому дивує світ, зокре-
ма своєю ліричністю і 
надмірною схильністю 
до поетизації.

Якби не народне 
повстання, так ніхто 
б і не дізнався, що хі-
мічну зброю — грана-
ти «Терен» зі сльозогін-

ним перцевим газом і світлозвукові гранати 
— випускають київські товариства з обме-
женою відповідальністю «Науково-виробни-
че підприємство «Екологія» та «Лабораторія 
прикладної хімії». Цинічно, як і багато чого в 
нашому теперішньому житті.

Хай живуть українські «екологи» та «при-
кладні хіміки»! Український народ ніколи не 
забуде їх звитяжної праці й вагомого внеску 
в перемогу революції.

Олекса ПЕКУР

За час протестів 
в Україні постраждали 
136 журналістів 
З 21 листопада, від початку масових 

протестів в Україні, станом на 3 лютого 136 
журналістів постраждали під час або в ре-
зультаті виконання професійних обов’язків. 
Про це свідчить дослідження Інституту ма-
сової інформації.

До уваги брались лише випадки, 
пов’язані з професійною діяльністю, і такі, 
де журналісти отримали реальні поранення 
або пошкодження техніки.

В інституті наголошують, що більшість 
журналістів — 80 випадків — постражда-
ло за останні 2 тижні (з 19 січня по 2 лютого 
2014 року).

Найбільше журналістів постраждало 
від побиття міліцією чи бійцями «Беркуту» 
— 54 випадки. 27 журналістів отримали по-
ранення від вибуху світло-шумових гранат, 
на 21 працівника ЗМІ нападали «тітушки».

Було зафіксовано 17 випадків пора-
нень журналістів від куль, які летіли з боку 
міліції на вулиці Грушевського у Києві. 

Ще 19 журналістів постраждали вна-
слідок інших дій, наприклад, від давки між 
міліцією та протестувальниками, від каме-
нів, які летіли з різних сторін, та від отруєння 
сльозогінним газом.

31-му журналісту пошкодили або по-
вністю знищили техніку: відеокамери, фото-
апарати, планшети, флешки та інше.

Одинадцятьох журналістів затримувала 
або заарештовувала міліція.

Список постійно уточнюється і оновлю-
ється.

Знову трагедія 
на залізничному переїзді

У н а с л і -
док зіткнен-
ня маршрут-
ного автобу-
са і потяга в 
Сумській об-
ласті 4 люто-

го загинули 13 осіб, ще п’ятеро постраждали.
Біля села Вири Білопільського райо-

ну Сумської області о 15.00 на нерегульо-
ваному залізничному переїзді сталося зі-
ткнення маршрутного мікроавтобуса «Суми 
– Ганнівка – Вирівська» з потягом, який ру-
хався сполученням «Харків – Ворожба».

У Державній адміністрації залізнич-
ного транспорту України («Укрзалізниця») 
уточнили, що ДТП сталася на залізничному 
переїзді, оснащеному світлофором, який 
працював справно. За інформацією «Укр-
залізниці», «водій маршрутного автобуса 
«Богдан» проігнорував заборонний сигнал і 
виїхав на колію, в результаті чого зіткнувся 
з дизельним потягом».

12 жовтня 2010 року в Україні стала-
ся наймасштабніша за часів незалежності 
України ДТП. Тоді на залізничному переїз-
ді біля міста Марганець Дніпропетровської 
області пасажирський автобус «Еталон» зі-
ткнувся з потягом. Загинули 45 осіб.

Уряд обіцяв ужити всіх заходів для по-
силення безпеки на залізничних переїздах 
та обладнати їх шлагбаумами і світлофора-
ми. Також передбачався більш суворий під-
хід до професійної підготовки, підбору на 
роботу водіїв транспорту, що перевозить 
людей. Чого, очевидно, бракувало в цьому 
трагічному випадку, як і в багатьох інших.  

Вони рятують честь 
української дипломатії

Це — час, коли кожен робить 
свій вибір: громадський, мораль-
ний, християнський. Одні — швидко 
деградують. Інші — роблять мужні 
вчинки. Ми знаємо, чим вони ризи-
кують. Тим важливішим є їхній за-
клик. Заклик — по-дипломатичному 
зважений, мудрий, без зайвих слів, 
а по-громадянськи — щирий, бо йде 
від серця справжніх українців, дер-
жавників.

Вони — врятували ЧЕСТЬ укра-
їнської дипломатії, українського 
МЗС. 

І це — приклад для всіх, хто 
працює у державних структу-
рах. Не прикривайтесь нака-
зами згори, чиніть по совісті.

Низький вам уклін!
Олексій ГАРАНЬ, 

історик-міжнародник, політолог

Звернення українських 
дипломатів

Ми, українські дипломати, в 
рамках акції «Не бійся! Ти украї-
нець!», яка розпочалася 3 лютого 
2014 року, виявляючи свою гідність, 
честь і громадянську позицію, 
висловлюємо солідарність із 

тими, хто на майданах по всій 
країні виборює краще майбут-
нє для України.

Ми виступаємо за мирне вре-
гулювання існуючої кризи, за ре-
зультативний переговорний процес, 
правдиве інформування суспіль-
ства та проти насильства і переслі-
дувань.

Ми переконані у правильності 
стратегічного курсу України на євро-
пейську інтеграцію, на впроваджен-
ня загальнолюдських і демократич-
них цінностей у нашому суспільстві 
та державі.

Ми хочемо щиро пишатися сво-
єю Батьківщиною, представляючи її 
за кордоном.

Слава Україні!

Андрій Заяць, посол з особли-
вих доручень МЗС України; Ростис-
лав Огризко, в.о. заступника на-
чальника управління – начальника 
Центральноєвропейського відділу ІІІ 
ТД МЗС України; Людмила Курмаз, 
в.о. начальника відділу внутрішньо-
го аудиту МЗС; Корнелія Лускалова, 
радник МЗС; В’ячеслав Войнаров-
ський, представник МЗС України у 
Львові; Максим Кононученко, кон-
сул посольства України у Фінляндії; 
Максим Музичко, віце-консул по-
сольства України в Польщі; Олек-
сандр Борисенко, перший секретар 
посольства України в Польщі; Тамі-
ла Шутак, віце-консул генерально-

го консульства України в Кракові; 
Ірина Лисенко, консул генерально-
го консульства України в Мюнхені; 
Оксана Денис, консул генерально-
го консульства України в Гданську; 
Ріта Чубарова, другий секретар по-
літичного департаменту МЗС Укра-
їни; Олексій Ємельяненко, другий 
секретар першого територіального 
департаменту МЗС України; Миро-
слава Щербатюк, посол з особли-
вих доручень МЗС України; Ореста 
Старак, перший секретар посоль-
ства України в США; Іван Сегеда, 
третій секретар посольства Украї-
ни в Алжирі; Юрій Лисенко, радник 
посольства України в Хорватії; Оле-
на Іванчук, другий секретар посоль-
ства України в Державі Ізраїль; Ірина 
Тибінка, в.о. начальника відділу по-
літичного департаменту МЗС Укра-
їни; Володимир Крижанівський, 
Надзвичайний і Повноважний Посол 
України; Олег Соколовський, дру-
гий секретар департаменту еконо-
мічного співробітництва МЗС Укра-
їни; Сергій Дворник, перший се-
кретар постійного представництва 
України при міжнародних організа-
ціях у Відні; Богдан Федорак, почес-
ний консул України на штат Мічіган, 
США; Лалі Мороз, другий секретар 
посольства України в Королівстві 
Нідерланди; Тетяна Мозгова, спе-
ціаліст 1 категорії Генконсульства 
України в Стамбулі; Володимир Кра-
сільчук, радник посольства України 

в Іспанії; Роман Пиріг, другий секре-
тар посольства України в Республіці 
Індія; Уляна Задворняк, спеціаліст 
посольства України в ФРН; Олексій 
Іващенко, заступник начальника 
управління юридичного забезпечен-
ня МЗС України; Ольга Гаврилова, 
перший секретар Департаменту Єв-
ропейського Союзу; Олег Бай, Над-
звичайний i Повноважний послан-
ник України; Роман Яковенко, пер-
ший секретар четвертого територі-
ального департаменту МЗС України; 
Наталя Чернопащенко, 1 секретар 
департаменту інформаційної полі-
тики МЗС України; Олена Анацька, 
другий секретар договірно-право-
вого управління МЗС; Олександр Ба-
чик, почесний консул України в Пе-
ремишлі (Республіка Польща); Олег 
Мірус, радник-посланник посоль-
ства України в Німеччині; Людмила 
Титаренко, спеціаліст посольства 
України в Перу.

Люди, які знаходяться на дер-
жавній службі, не побоялися ви-
ступити всупереч позиції свого мі-
ністра Леоніда Кожари, котрий по-
казує себе вірним слугою влади 
регіоналів. Дипломати виявили гро-
мадянську позицію. Стрімко зрос-
тає кількість дипломатів, які приєд-
нуються до цього звернення. Уже за 
перші два дні його підписали на сай-
ті ukrdiplomat.wordpress.com майже 
сто дипломатів.

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, жінки України, звертаємось до тих, у чиїх 

руках нині сконцентрована влада: до депутатів 
Партії регіонів, до суддів і прокурорів, до силових 
структур і до Віктора Януковича. Ще є час прийня-
ти зважені рішення, щоб зняти напругу в суспіль-
стві й не розпалити громадянську війну.

Настав час проявити мужність і відвагу, му-
дрість і любов до свого народу. Настав час негайно 
знайти конструктивні рішення, які б дозволили роз-
почати конституційний процес задля прими-
рення нації і не затягувати його на місяці. 

Нам боляче дивитися на насильство, тортури і 
вбивства людей. Народ від самого початку вийшов 
на мирний протест, щоб продемонструвати свою від-
даність європейським цінностям. Влада не почула 
голосу свого народу. І тепер нам боляче дивитися на 
те, що у лютий мороз по різні боки барикад стоять 
сини нашого народу. Вони не повинні бути ворогами!

Майдани України та інших країн світу праг-
нуть, щоб наш народ жив у вільній країні, де немає 
корупції, де панує справедливий закон і де кожен 
має право на щасливе майбутнє.

Ми, українські жінки, прагнемо повернути 
своїх чоловіків до мирного життя. Ми прагнемо 
світлої музики, доброго театру і кіно, прекрасного 
живопису і вільного Слова. Ми хочемо, щоб наші 
діти спокійно вчилися і здобували освіту. Ми за-
кликаємо у рік 200-річчя нашого генія і пророка 
Тараса Шевченка зберегти в Україні НЕЗАЛЕЖ-
НІСТЬ, СОБОРНІСТЬ і ПРАВО НА ЄВРОПЕЙ-
СКИЙ ВИБІР !!! 

Марія МИКОЛАЙЧУК, народна артистка Укра-
їни; Валентина КОВАЛЬСЬКА, народна артистка 
України; Лариса КАДИРОВА, народна артистка 
України, лауреат Державної премії України іме-
ні Т. Шевченка; Тамара БОЙКО, заслужений діяч 
мистецтв; Людмила ЖОГОЛЬ, народний худож-

ник України; Галина МЕНКУШ, народна артистка 
України; Надія НІКІТЕНКО, доктор історичних наук, 
професор, заслужений працівник культури Укра-
їни; Неля КУКОВАЛЬСЬКА, заслужений праців-
ник культури України; Ірина МАРГОЛІНА, канди-
дат історичних наук, заслужений працівник культу-
ри України; Галина СТЕФАНОВА, актриса, лауреат 
премії ім. В.Стуса; Ірина КЛЮЧКОВСЬКА, дирек-
тор МІОК, університету «Львівська політехніка»; 
Лариса БРЮХОВЕЦЬКА, редактор журналу «Кіно-
Театр»; Галина КРИВОРЧУК, продюсер серіалу «Гра 
долі»; Ганна ГОРОБЕЦЬ, директор видавництва 
«Горобець»; Нонна-Анна СТЕФАНОВА, журналіст-
ка «5 каналу», викладач КНУТКіТ ім. І.Карпенка-
Карого; Людмила ВОЛЬСЬКА, піаністка, культуро-
лог, сценарист; Марія ПИЛИПЧАК, етнограф; Юлія 
ЗАМОРСЬКА, викладач КНУ ім.Т.Шевченка; Олек-
сандра МОКАНУ, заступник директора Музею ви-
датних діячів української культури; Наталія СОПІТ, 
актриса; Валентина БОЧКОВСЬКА, директор Му-
зею книги і друкарства України.

Генерал революції Іван КАТЕРИНЧУК: «Міліція 
має служити народу, а не обслуговувати владу»
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Жінки України закликають політиків отямитися і шукати порозуміння 

Державні службовці виявили громадянську позицію
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«Червону руту» Руслана співає разом з барикадою.

У той час, коли Русь 
уже була відомою євро-

пейською державою, на те-
риторії нинішньої Московщини ні-

коли не жило ні одне слов’янське 
плем’я. 

Настав час росіянам — учораш-
нім московитам — придивитися до 
тієї третьої сили, яка всіляко на-
магається посіяти розбрат поміж 
нас, розділити нас, загарбати собі 
і ваше, і наше, і яка залишиться піс-
ля нерозумних «Поєдинків» у світо-
вому виграші, пересваривши і зни-
щивши і тих, хто колись називався 
русичем, і тих, хто колись називав-
ся угро-фіном!

Шановні громадяни України 

(незалежно від свого походження)! 
Звертаючись до вас, ми хоче-

мо сказати, що на Майдан люди 
вийшли проти олігархічно-бандит-
ської влади з метою припинити без-
законня і знущання над простим 
народом, проти міліцейського сва-
вілля (Врадіївка), продажних про-
курорів і судової влади. Проти фан-
тастично несправедливого збага-
чення президентської Сім’ї та роз-
крадання національного багатства. 
Ми заявляємо, що нам, українцям, 
ближчими і ріднішими є корінні ро-
сіяни, такі, як афганець Куніцин чи 
автомайданівець Булатов, вірме-
нин Нігоян. Ми їх по сердечній щи-
рості називаємо своїми братами, 

не ділячи на старших і молодших. 
Дякуємо білорусу Жизневському, 
нашому союзнику в боротьбі про-
ти деспотичної влади. Вони всі нам 
рідніші, аніж наші українські пере-
вертні типу бузини, чаленка, голу-
ба, колесніченка, цибенка та інших 
покидьків. 

Наш мирний протест почався 
боротьбою за європейське май-
бутнє України, за соціальну спра-
ведливість, за конституційну змі-
ну всієї системи антинародної гра-
біжницької влади. Влада Янукови-
ча замість визнати справедливі 
вимоги народу і піти на поступки, 
розв’язала війну проти свого наро-
ду, допускаючи, за порадою Путіна, 

на територію України різні бандит-
ські групи. Змова Януковича з Пу-
тіним загрожує втратою суверені-
тету. Сьогодні Кремль входить свої-
ми ідеологемами в нашу українську 
душу. Завтра хоче увійти своїм мос-
ковським чоботом на нашу землю.

Сьогоднішня ідеологічна війна 
може завтра перетворитися на 
українську громадянську. Сьогодні 
— «єдиний народ», завтра — «єди-
на держава». 

Дорогі українці! Москва, вико-
ристовуючи сьогоднішню ситуацію 
в Україні, старається знищити не-
залежну Українську державу. Вона 
проводить дику імперську політи-
ку, вбиваючи в голови громадянам 

України і Росії підступно брехливу 
думку про єдність і неділимість. 

Ми два різні народи: за своєю 
мовою, своєю історією, своєю мен-
тальністю. І ми маємо право на 
своє незалежне окреме існування. 
Ми повинні жити кожен за своїми 
законами, звичаями і традиціями.

Дихнувши свободою в незалеж-
ній Україні, ми не можемо допусти-
ти її втрати. 

Пам’ятаймо, що доля України — 
у наших руках.

Слава Україні! Героям слава!

Левко ЛУК’ЯНЕНКО, 
Герой України

Революційна 
музична акція 

«Інструмент 
свободи»

У дев’яти містах 
України стартувала 
музична революційна 
акція «Інструмент сво-
боди».

На майданах Львова, 
Донецька, Ужгорода, Кі-
ровограда та інших об-
ласних центрів 9 люто-
го з’явилися жовто-си-
ні вуличні піаніно і навіть 
скрипка, на яких одночас-
но зіграли активісти. 

Координатор акції 
Христина Качмарик за-
значила, що цей флеш-
моб — продовження акції 
«Піаніно для «Беркуту». 

Щоправда, в Ужгоро-
ді, наприклад, до акції за-
лучили скрипку.

Натхненник та ініціа-
тор акції — Маркіян Ма-
цех — розповів, що вирі-
шив знову покликати на 
допомогу революції му-
зику, бо «фортепіано вже 
стало своєрідним симво-
лом революції, мирного 
спротиву, а також показ-
ником культури та свідо-
мості революціонерів».

«Хоча в країни є різ-
нобіччя в думках, але по-
трібно об’єднуватися на-
вколо безсумнівних цін-
ностей, таких, як, на-
приклад, мистецтво і 
невинність піаніно. А далі 
будемо відстоювати чес-
ні суди, чесні вибори, мі-
ліцію з народом і т.д.», — 
підкреслив Маркіян.

За його словами, ак-
ція скрізь пройшла з успі-
хом, але не обійшлося 
без проблем. У Донецьку 
ініціаторам акції відкри-
то погрожували, а у Лу-
ганську взагалі злама-
ли інструмент. «Показати 
абсурдність цієї ситуації 
і неадекватність протидії 
— теж корисно», — вва-
жає М.Мацех.

До акції приєднуються 
й інші міста України.

У понеділок револю-
ційне піаніно було вста-
новлено просто на авто-
бусі, що згорів, на бари-
кадах вулиці Грушевсько-
го. Першою заграла на 
ньому Руслана.

«Українська правда»

Дорогі українці! Будьте пильними! Імперіалісти не сплять!
1

Київ, урядовий квар-
тал, вулиця Грушевського. 
Мабуть, нині головна бари-
када країни. Перша бари-
када вулиці, споруджена з 
шеренги спалених міліцей-
ських автобусів. Найближча 
до похмурих рядів «Беркуту» 
і внутрішніх військ. Вулиця, 
де пролилася кров від пер-
ших пострілів протистояння, 
де загинули перші жертви 
революції. Чорні, закіптю-
жені колишні білі колона-
ди стадіону імені Лобанов-
ського, чорні стіни будинків 
і чорна розібрана бруківка. 
Усе це від клубів диму з ав-
томобільних шин, що палали 
тут не так давно. 

Такою була декорація 
цього понеділкового кон-
церту на барикаді. Концер-
ту народної артистки Укра-
їни, переможниці «Євроба-
чення» Руслани Лижичко. 
Імпровізована дерев’яна 
сцена встановлена прямо 
на даху одного зі спалених 
автобусів. На сцені — по-
фарбоване у синьо-жовтий 
колір піаніно Майдану. Воно 
вже стало легендарним, бо 
його музика ось уже два мі-
сяці звучить у найгарячіших 
точках столичного Євро-
майдану. 

Руслана виходить на 
сцену на даху автобуса і 
звертається до майданів-
ців біля обох барикад на 
Грушевського, а також до 
міліцейського кордону. Го-
ворить про те, що всі ми — 
українці, що нас багато хто 
прагне розділити, спряму-
вати одне на одного. А хлоп-
цям з «Беркуту» і внутріш-
ніх військ говорить так: «У 
вас на головах шоломи. Але 
подібні шоломи й на ваших 
серцях. Тому дуже хочеть-
ся, щоб ці шоломи зникли з 
ваших сердець, щоб ви від-
чули цими серцями, що стої-
те проти таких самих україн-
ців, як і ви. Мистецтво, зви-
чайно, може не все, інакше 
б тут не було барикад. Але 
воно може спробувати до-
стукатися до ваших сердець 
і душ». 

Це був дивовижний кон-
церт. Відкривала його Рус-
лана як піаністка і почала 
виконанням «Оди радості» 
Бетховена — гімну Євросо-
юзу. Потім грала класику, 
народні пісні. Далі поступи-
лася місцем біля інструмен-
та юній піаністці Антуанетті, 
яка найчастіше грає на цьо-
му інструменті на столично-
му Євромайдані. Над бари-

кадами лунають «Револю-
ційний етюд» Шопена, інші 
твори європейських компо-
зиторів. Далі за піаніно сі-
дали всі, хто міг показати 
свою гру. Один із виступів 

був незвичайним. Музикан-
та представили як «піаніста-
екстреміста». Саме «екстре-
містами» називають учас-
ників революції її вороги. А 
цей молодий хлопець, який 
так і не знімав під час гри 
маски, чудово грав класич-
ну музику (на фото). 

Сотні майданівців слу-
хають живу музику, стоячи 
на другій барикаді. До сце-
ни, на першу барикаду, охо-
рона Майдану пускає тіль-
ки журналістів, яких тут зі-
бралося дуже багато, в тому 
числі телевізійників. На вхо-
ді до барикади нам розда-
ють каски, просять одягти. У 
перерві між виступами Рус-
лані нема відбою від жур-
налістів, яким вона охоче 
дає інтерв’ю. Ось знімаль-
на група відомого польсько-
го телеканалу «Республіка» 

з Варшави, журналіст яко-
го Бартоломей Маслянке-
вич прославився на всю Єв-
ропу відчайдушним репор-
тажем саме ось тут, прямо 
під час жорстокого нападу 
«Беркуту» на мітингуваль-
ників. Даю його колегам по-
передній номер нашої газе-
ти «Світ» із публікацією про 
Бартоломея, прошу йому 
передати. З поляками Рус-
лана спілкується вільно. А 
ось тележурналісти беруть 
у неї інтерв’ю англійською 
мовою, і співачка теж гово-
рить з ними англійською. 

Завершила концерт 
знову Руслана, виконавши 
разом з майданівцями такі 
хіти, як «Червона рута», «Го-
ріла сосна». До речі, на цю 
популярну народну пісню 
вже написано й інші, дотич-
ні до боїв на Грушевсько-
го, слова: «Горіла шина, па-
лала…», і саме цей варіант 
часто виконують зі сцени 
Майдану. 

«Війна минуща, а музи-
ка вічна», — говорив кіно-
герой, якого зіграв у своєму 
знаменитому фільмі «У бій 
ідуть самі старики» Леонід 
Биков. На жаль, війна і ба-
рикади поки що тривають. 
Але, можливо, музика, мис-
тецтво теж наблизять нам 
громадянський мир. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

«ВІЙНА — МИНУЩА, МУЗИКА — ВІЧНА»:
КОНЦЕРТ РУСЛАНИ НА БАРИКАДАХ МАЙДАНУ

Автограф Руслани нашій 
газеті. 

Музика — в масці Самооборони Майдану. 

Інтерв’ю польському телебаченню.

Автора репортажу сфотографував колега. 

За шинами —«Беркут» і внутрішні війська. 
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14 лютого
У багатьох країнах святкують День усіх закоханих — День святого Валентина.
1145 років від дня смерті Кирила (827 – 869), молодшого брата Мефодія, просві-

тителя слов’ян, проповідника православної християнської релігії. 
235 років від дня смерті Джеймса Кука (1728 –1779), видатного англійського мо-

реплавця. 

15 лютого
Православне свято — Стрітення Господнє.
450 років від дня народження Ґалілео Ґалілея (1564 – 1642), італійського мис-

лителя, вченого. 

16 лютого
350 років від дня смерті Івана Богуна (? – 1664), українського козацького полко-

водця, активного учасника національно-визвольних змагань (1649 – 1654 рр.). 

17 лютого
155 років від дня народження Миколи Гамалії (1859 – 1949), вітчизняного мікро-

біолога і епідеміолога, академіка АМН СРСР.

18 лютого
1564 — помер Мікеланджело Буонаротті, італійський скульптор, живописець. 

19 лютого
1473 — народився Микола Коперник, польський астроном. 
1878 — Томас Едісон запатентував фонограф (перший прилад для запису і від-

творення звуку).
1945 — народився Юрій Антонов, співак, композитор. 

20 лютого
125 років від дня народження Лева Миколайовича Ревуцького (1889 –1977), 

українського композитора, педагога. 

21 лютого
Міжнародний день рідної мови. 
125 років від дня народження Дмитра Мілютенка (1899 – 1966), видатного укра-

їнського актора.
30 років від дня смерті Михайла Шолохова (1905 – 1984), російського письмен-

ника.

22 лютого
1732 — народився Джордж  Вашингтон, перший президент США.
1788 — народився Артур Шопенгауер, німецький філософ. 

23 лютого
70 років від дня народження Олега Янковського (1944 – 2009), російського ак-

тора.

24 лютого
95 років від дня народження Петра Полтави (справжнє прізвище — Федун; 1919 

–1951), українського військового і політичного діяча, публіциста, майора УПА. 

25 лютого 
1707 — народився Карло Гольдоні, італійський драматург. 
1778 — народився Хосе Сан-Мартін, аргентинський генерал, керівник війни за 

незалежність іспанських колоній у Південній Америці. Національний герой Арген-
тини.
1807 — у Росії маніфестом царя Олександра І засновано відзнаку військового 

ордена святого Георгія (згодом — Георгіївський хрест) — найвищу винагороду для 
солдатів та унтер-офіцерів.
1841 — народився П’єр Огюст Ренуар, французький художник.
1850 — народився Володимир Барвінський, український громадський діяч, істо-

рик, соціолог, письменник, літературний критик, публіцист і перекладач. Один зі 
співзасновників товариств «Просвіта» і «Рідна школа», засновник і перший редак-
тор газети «Діло». 
1871 — народилася Леся Українка (Лариса Косач-Квітка), письменниця, публі-

цистка, громадська діячка.
1887 — народився Лесь Курбас, український актор, режисер, реформатор укра-

їнського театру, засновник Молодого театру й «Березолю».
1905 — народився Павло Вірський, український хореограф, організатор Націо-

нального ансамблю танцю України.
1914 — народився Аркадій Островський, російський композитор, автор багатьох 

популярних пісень.
1956 — на закритому засіданні XX з’їзду КПРС Микита Хрущов виступив із допо-

віддю про викриття культу особи Сталіна. 
60 років від дня смерті Юрія Яновського (1902 – 1954), українського письмен-

ника.

26 лютого 
1802 — народився Віктор Ґюґо, видатний французький письменник.
30 років від дня смерті Костянтина Данькевича (1905 – 1984), українського ком-

позитора, піаніста, педагога.

27 лютого 
280 — народився Константин I Великий, римський імператор, який у 306 – 337 

рр. перевів столицю в Константинополь. Перший християнин на троні, а також 
православний святий.
1831 — народився Микола Ге, російський художник. 
1873 — народився Енріко Карузо, визначний італійський оперний співак. 
1875 — народився Володимир Філатов, визначний радянський, російський та 

український офтальмолог.
1887 — народився Петро Нестеров, російський авіатор, основоположник вищо-

го пілотажу.
1990 — Верховна Рада Радянського Союзу запровадила нову посаду — прези-

дент СРСР. Перший президент Михайло Горбачов заступив на цю посаду 15 бе-
резня. 

Календар Чернігівщини
У рамках Громадської ініціативи «Увічнення чернігівців — борців за волю України» 
серед інших заходів готується також видання Календаря пам’ятних дат і подій. У 
ньому читачі знайдуть багато маловідомих досі імен, фактів. Пропонуємо уривок 
із цього календаря, дати найближчих тижнів. 
Наші читачі можуть поповнити майбутній календар відомими їм фактами. Дані 
надсилайте на адресу Громадської ініціативи, наведену в публікації поряд. 

* * *
23 лютого 1943 року розстріляно Петра Рощинського, медика, який був лікарем 
армії УНР, УПА. Народився у Глухові, Чернігівська губернія. 
25 лютого 1887 р. у містечку Синявка Сосницького повіту народився Василь 
Шкляр, учасник 2-го і 3-го Всеукраїнських військових з’їздів, член Центральної 
Ради, старшина Армії УНР.

Підготував Олександр Ясенчук

Календар всесвітньої історії

Ще й досі із заплющени-
ми очима бачу її, як живу, та-
кою, якою вона була тоді, в ті 
пропам’ятні дні нашої слави 
і страждань, на визвольному 
фронті нашого війська, сорок ро-
ків тому.

Світлана Харченко. Дівчина 
років 22 – 23, невисокого зрос-
ту, струнка, з рожевим миловид-
ним, постійно усміхненим, наче 
хлоп’ячим, обличчям і веселими 
ясно-блакитними очима. На го-
лові — вояцький кашкет, з-під 
якого вибивалося буйне волос-
ся золотистої барви, в короткій 
сірій спідничці й такого ж кольо-
ру жупані до колін, на ногах — 
мініатюрні чобітки. За плечима 
— невеличка рушниця кулемет-
ника, на ремінному поясі з пра-
вого боку — револьвер. Під час 
походу — на коні, під час боїв — 
на перев’язочному пункті. Схожа 
радше на молоденького козака, 
ніж на дівчину, й тим більше на 
полкового лікаря.

Під час вибуху революції 
була студенткою останнього кур-
су медичного факультету Київ-
ського університету. Мала наре-
ченого, пізніше підполковника 
Армії УНР Івана Ремболовича, 
якому пощастило врятуватися 
під Базаром, але якому доля су-
дила згинути в бою під Бродами 
в рядах української дивізії «Га-
личина» (насправді розстріляний 
15 травня 1950 р. — ред.). Обоє 
походили з Чернігівщини.

Українська національна ре-
волюція захопила молоду Світ-
лану Харченківну. Вона ще сту-
діює, вже в Українському універ-
ситеті, але душа її рветься до ак-
тивного визвольного чину. Їй уже 
не до студій і не до нареченого. 
Вона хоче бути на дієвому фрон-
ті. Адже там так потрібний ме-
дичний персонал!

У грудні 1918 р., за часів Ди-
ректорії, молода ентузіастка 
Української визвольної бороть-
би зголошується до наново фор-
мованого в Києві 1-го полку Си-
ньої дивізії. Світлана щаслива: 
її зараховано до складу полку 
другим помічником полкового 
лікаря.

Вирушивши з Києва 5 люто-
го 1919 р. разом із полком, що 
його пізніше перейменовано на 
7-ий Синій полк 3-ї Стрілецької 
дивізії, Світлана Харченко не-

змінно ділила його долю й недо-
лю аж до самої смерті, спочатку 
як другий, потім як перший по-
мічник полкового лікаря й наре-
шті як полковий лікар. Хоч лікар-
ського диплома не мала, вияви-
ла небуденні фахові знання й зді-
бності. Але найбільш імпонувала 
вона всім своєю надзвичайною 
відвагою, нервовим опануван-
ням і сердечністю. Під час боїв 
була завжди там, де поранені 
найбільше потребували її опіки; 
коли полк наступав, усе була за-
раз за передовою лавою. Керму-
вала санітарним відділом і осо-
бисто робила перев’язки тяжче 
пораненим, не звертаючи ува-
ги на вибухи ворожих гарматних 
стрілен, кулеметний та рушнич-
ний вогонь.

Козаки її дуже любили й поза 
очі називали не інакше як «наша 
Світланка». Зі всією полковою 
старшиною була в добрих при-
ятельських стосунках, але вона 
так поводилась, що ніхто навіть 
не подумав дивитися на неї як на 
жінку. Для всіх у полку була тіль-
ки добрим лікарем і щирим при-
ятелем.

15 серпня 1919 р. я був по-
ранений у бою під м. Піщан-
кою. Перше враження — наче 
б хто вдарив тебе різкою по 
нозі. Спочатку я навіть не звер-
нув на це уваги. Одначе згодом 
раптом відчув, що в моєму пра-
вому чоботі щось «хлюпає». Чо-
біт був повний крові, що вже не 
могла в ньому вміститися й сті-
кала вниз по халяві. Водночас 
я відчув якусь незвичайну для 
мене в ті часи слабість, у голові 
закрутилося, і я, напевно, впав 
би, якби мене були не підхопи-
ли. Велика втрата крови зроби-
ла своє. Командування полком 
перейняв мій заступник — пол-
ковник Борис Магеровський, а 
мене після перев’язки перене-
сено до штабу дивізії. Рана сама 
по собі була не з тяжких, бо куля 
кістки не зачепила, і я сподівав-
ся за пару днів повернутися до 
полку.

Тим часом Синій полк ви-
бив ворога з м. Піщанки й рушив 
далі, а штаб дивізії перенісся до 
цього містечка. Довідавшись, що 
я в Піщанці, Світлана Харченко 
приїхала, аби перевірити стан 
моєї рани, й це стало причиною 
її трагічного кінця. У той самий 

день, як вона виїхала, мене пе-
ревезли під опіку одної прихиль-
ної душі в с. Вербове, бо я вперто 
відмовлявся їхати до шпиталю, 
хоч не був здібний рухатися. За 
кілька днів перебування у Вер-
бовім стан мій дуже погіршився: 
температура значно піднеслася, 
а нога спухла від коліна до п’яти 
й потемніла. Під загрозою ган-
грени й ампутації я дав себе пе-
реконати дивізійному лікареві, й 
мене перевезено до шпиталю в 
м. Винниця. Щойно через яких 
два місяці я довідався подробиці 
трагічної смерті незабутньої на-
шої Світланки.

Фатальним збігом обставин 
у тому самому часі, коли Світ-
лана була в м. Піщанці, черво-
ним пощастило врізатися кли-
ном між частинами 3-ї  Заліз-
ної дивізії й змусити 7-ий полк 
до спішного відступу в напрям-
ку Дністра. Ще заки полк встиг 
повідомити про це штабу диві-
зії, Світлана разом із козаком-
ординарцем вирушили назад до 
полку, не здаючи собі справи, 
що шлях їхнього повороту від-
різаний більшовиками. По до-
розі в лісі їх несподівано оточи-
ли червоні. В цей вирішний мо-
мент буття чи небуття Світлана 
не розгубилася. Швидким ру-
хом стрілом із револьвера за-
била найближчого червоноар-
мійця, що загороджував їй до-
рогу, дала коневі остроги й на-
магалася врятувати своє життя 
кар’єром. Але дарма. Цілий град 
куль звалив її і коня. Озвірілі 
червоноармійці у варварський 
спосіб добили її прикладами 
рушниць.

Наша Світланка — герой на 
полі бою — вмерла трагічно, але 
геройською смертю, не піддав-
шись ворогові.

Козак-ординарець, побачив-
ши довкола себе червоних, під-
ніс руки догори й крикнув, що він 
«мусово мобілізований» і хоче 
служити в Червоній армії. Чер-
воноармійці повірили, й це вря-
тувало йому життя. Скориставши 
з першої нагоди, він утік, дістав-
ся до штабу 3-ї Залізної дивізії і 
оповів про трагедію нашої Світ-
ланки.

Олександр ВИШНІВСЬКИЙ, 
генерал-хорунжий Армії УНР

(«Голос Комбатанта» (Нью-
Йорк). Журнал Об’єднання бувших 
вояків-українців в Америці (Об-
ВУА). — 1959. — Осінь – Зима. — 
Ч. 4 (10).

Матеріал підготовлено до дру-
ку в рамках Громадської ініціативи 
«Увічнення чернігівців — борців за 
волю України». 

Громадська ініціатива «Увічнення чернігівців — 
борців за волю України»  запрошує до співпраці

Ряд відомих політичних і громадських діячів об’єдналися в ініціативну групу зі вшанування 
героїв визвольних змагань 1918 – 1922 років та й подальшого періоду. Мета цієї патріотичної 
ініціативи — ще раз підкреслити, що українці чинили серйозний спротив окупації з боку більшо-
вицької Росії, боролися з агресією Московії проти незалежної Української Народної Республіки. 

Серед основних  фундаторів ініціативи  — депутати Верховної Ради кількох скликань: Герой України Лев-
ко Лук’яненко, Віталій Корж, Віталій Шевченко, уродженці Чернігівщини, на території якої відбувалося багато 
подій української революції.  

Почався збір матеріалів, у тому числі в архівах, заплановано публікації у ЗМІ, випуск книжок про героїв 
визвольних змагань, створення історико-краєзнавчого сайту, на якому б кожен бажаючий міг ознайомитися 
з документами архівів, дослідженнями крає знавців. Створюється також благодійний фонд. На його кошти бу-
дуть встановлені пам’ятники і пам’ятні знаки на честь героїв визвольних змагань. 

Наша газета «Світ-інфо» активно підтримує цю ініціативу, публікуючи матеріали про героїв визвольних 
змагань за Україну. 

Громадська ініціатива звертається до  краєзнавців, істориків, усіх, хто може надати якісь матеріали для 
публікацій на тему боротьби наших земляків-чернігівців за волю і незалежність України. 

Матеріали надсилайте або передавайте в Чернігівський культурно-мистецький центр «Інтермец-
цо», для одного з активістів ініціативи — Олександра Ясенчука. Можна надсилати матеріали звичай-
ною поштою: Чернігів, вул. Шевченка, 9, КМЦ «Інтермеццо». Або електронною поштою на адресу: 

pivnich.info@gmail.com 
Контактні міські телефони О. Ясенчука:  973-628 і 973-629.

Світлана Харченко — 
наречена городнянського «Рембо»

27 січня 1897 року в Городні народився герой наших пу-
блікацій — підполковник армії УНР, полковник УПА Іван Рем-
болович, якого розстріляло МДБ 1950 року. Багато таких ге-
роїчних постатей має Чернігівщина. 

У нашій газеті з’являлося чимало публікацій про мужів 
чину — уродженців нашого краю, але дуже мало про їхніх бо-
йових подруг та посестер. Пропонуємо матеріал про нашу 
землячку, наречену Івана Ремболовича — славної пам’яті 
Світлану Харченко. 
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95 років тому Ди-
ректорія підняла 
збройне повстан-
ня проти Української 
держави.

Практично весь не-
довгий період правлін-
ня Павла Скоропадсько-
го з 29 квітня по 14 груд-
ня 1918 року відзначався 
постійною боротьбою геть-
манської «Державної вар-
ти» (українська поліція) та 
Осібного (Особливого) від-
ділу особистого штабу геть-
мана із загрозою Україн-
ській державі, що виходи-
ла з боку різних політичних 
сил.

Особливо у цьому на-
прямі відзначилися орга-
нізації лівого спрямування 
(від російських більшови-
ків, есерів та анархістів до 
українських соціал-демо-
кратів і соціалістів-рево-
люціонерів, що раніше вхо-
дили до Центральної Ради), 
які розгорнули в Україні 
цілу мережу з розповсю-
дження пропаганди, на-
бору добровольців, плану-
вання терактів й, yрешті, — 
організації повстання.

Революціонери в під-
сумку досягли свого — під-
няли 13 листопада 1918 
року збройне повстання, 
що завершилося падін-
ням другого Гетьманату, а 
в подальшому ліквідацією 
української державності 
більшовиками.

Здавалося б, найбільш 
зацікавленими у підтрим-
ці стабільності та поряд-
ку в Україні мали б бути 
саме німецькі союзни-
ки гетьмана, що життєво 
потребували постачання 
продовольства до голо-
дуючої Німеччини. Адже 
недаремно противники 
П.Скоропадського інакше 
як «маріонеткою Берліна» 
його і не називали.

Однак на практиці ні-
мецький фактор був од-
ним із вирішальних у його 
падінні. Про роль німець-
кого союзника у повален-
ні П.Скоропадського роз-
повідає доктор історичних 
наук Павло ГАЙ-НИЖНИК.

— Для початку варто 
зазначити, що німецькі вій-
ська прийшли на територію 
України як союзники Укра-
їнської Народної Республі-
ки (УНР) і, відповідно, уря-
ду Центральної Ради, проте 
невдовзі почали чітко здій-
снювати окупаційну полі-
тику.

Скоропадський на той 
момент являв собою де-
факто цивільну особу і за 
своїми переконаннями 
був категоричним проти-
вником німецької окупа-
ції України. «Я думав про 
те, що б я сказав, коли б 
мені повідомили, що німці, 
з якими ми так билися, вхо-

дять до Києва. Я би не пові-
рив і наговорив би цій осо-
бі купу прикростей», — зга-
дував гетьман.

І лише подальша не-
здатність соціалістів Цен-
тральної Ради на чолі з 
М.Грушевським (зокре-
ма есерівського уряду 
В.Голубовича) утримувати 
у своїх руках контроль над 
країною й забезпечити по-
стачання хліба та іншого 
продовольства й сировини 
до Німеччини і Австро-Угор-
щини примусили німців 
сприяти П.Скоропадському 

перебрати владу до своїх 
рук.

Тут зіграла свою роль 
й тотожність намірів та ін-
тересів обох сторін. Зазна-
чу, до речі, що навіть Си-
мон Петлюра, ярий анта-
гоніст П.Скоропадського, у 
розмові з болгарським по-
слом Шишмановим у Киє-
ві 5 червня 1918 р. визна-
вав, що гетьман «німців не-
навидить, є антантистом 
[прихильником Антанти — 
союзу Британії і Франції — 
ІП]».

— Як німці реагували 
на боротьбу гетьмана з 
агентурою більшовиків?

— Не варто забувати, 
що саме фінансова під-
тримка більшовиків німця-
ми (за цілковито бездарної 
політики Тимчасового уря-
ду) під час світової війни 
привела останніх на вер-
шину влади. Після укла-
дання Брестського миру 
зв’язок цих союзників, та-
ких несхожих одне на од-
ного, остаточно не припи-
нився.

Саме німці в майбут-
ньому заважатимуть геть-
манським службам безпе-
ки ефективно протистоя-
ти більшовикам. Особливу 
роль у цьому відігравали 
начальник штабу німець-
ких окупаційних військ 
В.Гренер і німецький посол 
у Києві фон Мумм.

Ще в травні 1918 року 
для вирішення спірних пи-
тань (зокрема й питання 
кордонів) між двома дер-
жавами до столиці Украї-
ни прибуває делегація Ра-
дянської Росії (РСФРР) на 
чолі з Д.Мануїльським та 
Х.Раковським. Останній, 
до речі, лише рік тому си-
дів у румунській в’язниці за 
шпигунство на користь Ні-
меччини.

Фактично ж під при-
криттям дипломатичної мі-
сії РСФРР працювала не 
досить добре приховува-
на мережа з підриву суве-
ренітету Української дер-
жави, готувалися страйки, 
і навіть формувалася ціла 
армія терористів.

У Києві це розуміли й 
спробували перенести міс-
це перемовин подалі від 
столиці. Проте безрезуль-
татно. Ось як писав про це 
начальник власного штабу 
гетьмана Б.Стеллецький:

«Поза усіляким сумні-

вом, що уся ця Радянська 
делегація була одна лиш 
комедія, але більшовики її 
використовували для агі-
таційних та інформаційних 
цілей… 

Були хвилини, коли 
остаточно приймалися рі-
шення перервати всі сто-
сунки з цією делегацією й 
запропонувати їй виїхати, 
однак в ту рішучу хвили-
ну дипломатичного розри-
ву виступала жирна фігура 
Мумма, і він наполегливо 
рекомендував не робити 
цього ризикованого кроку, 
котрий може призвести до 
відкриття бойових дій між 
Україною та Радянською 
Росією, до яких Україна не 
була готовою, а німець-
кі війська в Україні знахо-
дяться зовсім не для того, 
аби вести війну з Росією 
через самостійність Укра-
їни. 

Мумм нагадував, що 
в Москві знаходиться ні-
мецький посол, відповідно 
Німеччина розглядає Ра-
дянську Росію в числі своїх 
друзів, а не ворогів.

— Тобто німці само-
усунулися від підтримки 
будь-якої сторони?

— Не зовсім так. Ще 
влітку 1918 року началь-
ник особливого відділу 
штабу гетьмана Д.Бусло 
доповідав про існування в 
Україні низки великих біль-
шовицьких центрів з підго-
товки збройного повстан-
ня і навіть фізичного зни-
щення самого Павла Ско-
ропадського.

Найбільш потужні з них 
розташовувалися у Киє-
ві та Одесі під прикрит-
тям дипломатів (у столи-
ці — мирової делегації 
Х.Раковського, в південній 
Пальмірі — більшовиць-
кого консулату). У рапорті 

вказувалося на протидію 
з боку німецької окупацій-
ної влади спробам їх лікві-
дації.

11 жовтня 1918 року 
українська Рада Міністрів 
надіслала німецькому уря-
дові телеграму, в якій пря-
мо вказувалося на факти 
німецької підтримки, що 
надавалася революціоне-
рам і більшовицьким аген-
там. Протест у Берліні про-
ігнорували.

Тоді, всупереч тиску ні-
мецької військової адмі-
ністрації, з ініціативи мі-

ністра внутрішніх справ 
України Ігоря Кістяков-
ського [його племінник Ге-
оргій Кістяковський підірве 
першу у світі атомну бом-
бу — ІП], Державна Вар-
та розпочала затримання 
членів київської, одеської 
та інших більшовицьких ор-
ганізацій.

Обшуки, труси й допи-
ти арештованих виявили 
тісний зв’язок між радян-
ською мировою делегаці-
єю, українськими соціаліс-
тами й радикальними те-
рористичними угрупован-
нями. А «прикривали» (нині 
про це сказали б «кришу-
вали») всі ці контакти пред-
ставники німецької окупа-
ційної влади і Оберкоман-
до.

Після того, як у розпо-
рядженні І.Кістяковського 
опинилися свідчення про 
участь німців у забезпе-
ченні прикриття ленін-
ським агентам в Україні, 
він, на свій страх і ризик, 
наказав провести обшук у 
приміщенні радянської де-
легації в Києві та більшо-
вицького консульства в 
Одесі (консула, до речі, на-
віть було піддано арешту), 
де знайшли докази їхньої 
підривної діяльності.

У підсумку заарешту-
вали цілу мережу більшо-
вицьких агітаторів-підпіль-
ників й терористів, а також 
видали наказ про арешт 
Х.Раковського, який, втім, 
уже встиг терміново відбу-
ти на дипломатичному по-
тязі до РСФРР.

Заскочені на віролом-
стві німці в особі заступ-
ника Мумма — радника 
Тілля висунули вимогу не-
гайного звільнення затри-
маних більшовиків й від-
ставки І.Кістяковського. 
Це спровокувало урядову 

кризу, позаяк дев’ять уря-
дових міністрів, вступив-
шись за міністра внутріш-
ніх справ І.Кістяковського, 
демонстративно подали у 
відставку.

1918 рік відзначився 
революційними хвилюван-
нями у багатьох європей-
ських державах. Німеччи-
ну вони також не минули. 
На початку листопада там 
вибухнула революція, що 
завершилася виїздом ім-
ператора Вільгельма ІІ до 
Нідерландів і проголошен-
ням Ваймарської республі-
ки.

Крах центральних дер-
жав у світовій війні й рево-
люції у цих країнах (у тому 
числі в Австро-Угорщині, 
яка до того ж ще й розпа-
лася) додав українським 
заколотникам-соціалістам 
оптимізму й сміливості.

Як згадував один із ке-
рівників ядра заколотни-
ків Микита Шаповал, укра-
їнські республіканці давно 
готували збройний виступ 
(до якого були задіяні офі-
цери Головного штабу, вій-
ськові старшини Окремого 
загону Січових стрільців, 
залізничної охорони, 2-го 
Запорізького полку, 1-ї « Сі-
рої» дивізії, Чорноморсько-
го кошу та ін.) й лише «че-
кали слушного часу. Цей 
слушний час прийшов — 
занепад німецьких фрон-
тів».

І якщо більшовики ак-
тивно використовували 
ресурс імперської Німеч-
чини, то представники Ди-
ректорії вирішили заручи-
тися підтримкою нової ні-
мецької республіканської 
влади. Заколотники таєм-
но відправили до Берліна 
соціал-демократа П.Бензю 
та полковника Шаповала, 
де ті вступили у контакт з 
німецькими соціал-демо-
кратами, що володіли біль-
шістю у Райхстазі.

Саме ця парламент-
ська більшість Райхстагу й 
«енергійно виступила про-
ти німецького режиму на 
Україні і вимагала виве-
дення відділів німецьких 
військ». Незабаром цей 
тиск на німецьке військо-
ве командування в Україні 
буде здійснено, в тому чис-
лі й щодо ув’язнених соціа-
лістів, зокрема С.Петлюри.

Відтоді звільнен-
ня українських соціаліс-
тів, заарештованих у під-
озрі за підготовку анти-
гетьманського повстан-
ня, стало основною темою 
тиску німців на гетьма-
на. Протягом листопада 
П.Скоропадський виму-
шено випустив з в’язниць 
низку діячів радикальної 
опозиції.

Особлива ситуація 
склалася з одним із лідерів 
заколотників — Симоном 
Петлюрою, який без вису-
нення звинувачень утри-

мувався в Лук’янівській 
в’язниці з липня 1918 року.

Його соратники пере-
конали німецьких друзів-
соціалістів з Райхстагу, що 
Петлюра сидить у тюрмі 
лише за те, що він соціа-
ліст, а гетьман є представ-
ником реакційних еле-
ментів. Берлін дав вказів-
ку німецькому команду-
ванню в Україні впритул 
зайнятися звільненням 
С.Петлюри.

Павло Скоропадський 
до останнього противився 
вимогам німців випустити 
його ідеологічного опонен-
та на волю, допоки ті не 
пригрозили випустити со-
ціаліста силою. Зазнаний 
у глухий кут, гетьман нака-
зав випустити С.Петлюру 
під «слово чести» не брати 
участі у повстанні.

Наступного дня 
С.Петлюра вже був у Білій 
Церкві в таборі озброєних 
заколотників і проголосив 
себе головним отаманом 
республіканських військ.

— Як відреагували на 
повстання німецькі вій-
ська?

— Після революцій-
них подій на батьківщи-
ні німецькі вояки в Києві 
створили Велику солдат-
ську раду, яка 13 листопа-
да ухвалила рішення про 
невтручання у внутрішні 
справи українського на-
роду.

Ця інформація одразу 
ж стала відомою заколо-
тникам, і вже в ніч на 14 
листопада вони остаточ-
но відхилили мирне вирі-
шення питання про мож-
ливу трансформацію вла-
ди й затвердили план по-
встання.

Зауважу, що перед цим 
лідер бунтівників (голо-
ва Директорії) Володимир 
Вин ниченко у приміщенні 
заступника міністра фінан-
сів В.Мазуренка (також со-
ціал-демократа) зустрічав-
ся з більшовиками Раков-
ським і Мануїльським.

Під час розмо-
ви ті пообіцяли й нада-
ли В.Винниченку грошей, 
зброю (переправлену з 
нейтральної зони) і бойо-
виків, а також пообіцяли 
не розпочинати бойових 
дій проти України й визна-
ти новопроголошену Укра-
їнську республіку (УНР) не-
залежною державою. При 
цьому В.Винниченко пові-
рив їм на слові.

Чи варто згадувати, що 
все це не завадило біль-
шовицьким військам роз-
почати війну з Директо-
рією практично одразу ж 
після її виступу проти геть-
мана.

Німецьке окупацій-
не командування, за вка-
зівкою з Берліна, увесь 
1918 рік досить успішно 
конструювало в Украї-
ні керовану неста-
більність.

Повстанню проти Скоропадського 
сприяли німці

До чого призводить розбрат між українцями

Грушевський Скоропадський Петлюра
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Такий регу-
льований хаос і 

перманентна неста-
більність, що з нього ви-
тікала, давали їм мож-
ливість маніпулювати й 
шантажувати всі присут-
ні в тогочасному україн-
ському політикумі сили 
і зберігати свій вплив у 
країні аж до краху на За-
хідному фронті та рево-
люції в Німеччині.

— У Скоропадського 
були сили, на які він міг 
би покластися?

— Річ у тім, що німці 
таємно підтримували со-
ціалістичну опозицію, за-
туляли очі на більшовиць-
кі підпільні терористич-
ні організації й водночас 
демонстративно підтри-
мували гетьмана, проте 
не давали йому можли-
вості створити власну ар-
мію.

І про це добре зна-
ли антигетьманські сили. 
Так, наприклад, проти-
вник П.Скоропадського 

С.Пет лю ра заявляв послу 
Болгарії про гетьмана та 
його плани наступне:

«Він був моїм підле-
глим, коли Петлюра був 
генеральним секрета-
рем військових справ за 
Центральної Ради, Ско-
ропадський певний час 
командував українськи-
ми військами Правобе-
режжя й був почесним 
отаманом (Вільного ко-
зацтва — авт.). Дуже до-
бре його знаю. Зараз 
прагне створити вій-
ськову касту, козацтво 
з синів селян-власників 
та поміщиків. Проте це 
йому не вдасться». 

Бо С.Петлюра добре 
знав, що німці не зацікав-
лені у створенні та зміц-
ненні української армії, 
тим паче — під проводом 
професійного бойово-
го генерала. Л.Троцький, 
до слова, вбачав у 
П.Скоропадському май-
бутнього українського 
Бонапарта й також ціл-

ком реально усвідомлю-
вав його небезпеку.

Сам же гетьман ще 
в червні 1918 року ка-
зав, що планував не-
вдовзі для початку зі-
брати з синів хліборобів 
8 – 9 тисяч козацького 
(професійного, класо-
вого!) війська, а у 1919 
році довести чисельність 
української професійної 
армії до 200 тисяч!

Відчуваючи непри-
ховану протидію німців, 
гетьман сподівався пе-
реграти їх, «обійти», про-
те на реалізацію цих пла-
нів (як і земельної, вибор-
чої та інших реформ) йому 
банально не вистачило 
часу й супутніх зовніш-
ньополітичних обставин. 
У підсумку, як з часом за-
уважив його друг генерал 
Петро Врангель, німців 
«обійти» не вдалося.

Протиставити бун-
тівникам власні зброй-
ні сили П.Скоропадський 
не міг — політика німець-

ких «союзників» з недопу-
щення створення в Укра-
їні повноцінних збройних 
сил дала плоди (лише у 
вересні гетьману вдало-
ся особисто домогтися 
від кайзера згоди на фор-
мування української ар-
мії, проте запланований 
перший етап мобілізації 
він вже не встиг).

Тож на початку груд-
ня 1918 року під Києвом 
стояла 50-тисячна респу-
бліканська армія (значна 
частина котрої — ватаги 
різноманітних отаманів, 
спецзагонів більшовиків 
та примусово мобілізова-
них селян), а ударною си-
лою Осадного корпусу — 
Січові стрільці під коман-
дою Є.Коновальця.

Єдиною реальною си-
лою, здатною захисти-
ти місто, залишалися ні-
мецькі війська. До цього 
часу навіть представни-
ки Антанти, які вважали 
«петлюрівців» такими 
ж, тільки українськими, 

більшовиками, вимагали 
у представників уже пе-
реможеної ними Німеч-
чини не поспішати з ви-
веденням своїх військ з 
України перед загрозою 
поширення розгулу біль-
шовизму та анархії.

До слова, в інших ре-
гіонах України австро-ні-
мецькі частини намагали-
ся не вступати у боротьбу 
з повстанцями і якомо-
га швидше повернутися 
на батьківщину — доволі 
часто через передачу по-
всталим отаманам зброї 
та боєприпасів.

Подібне ж стосувало-
ся й частин, що були роз-
квартировані у столиці 
України. 12 грудня у Ко-
зятині представники ви-
щого німецького коман-
дування уклали з Дирек-
торією перемир’я й таким 
чином убезпечили своїх 
людей.

Згідно з домовленос-
тями, німці обіцяли не 
застосовувати жодних 

дій для оборони Києва 
від республіканців-соці-
алістів, а ті гарантували 
окупантам безпроблем-
ний виїзд поза межі кра-
їни. Німці також висуну-
ли умову надавати їм на 
добу 10 потягів, аби при-
скорити евакуацію.

З метою уникнення 
випадкового кровопро-
лиття між своїми підроз-
ділами сторони обумо-
вили спеціальні паролі 
при зустрічах: для німців 
— «Es lebe Petlura!» («Хай 
живе Петлюра!»), а для 
повстанців — «Револю-
ція!», відповідь: «Респуб-
ліка!»

Повстанню проти Скоропадського сприяли німці
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Євген Стахів завершив свій 
земний шлях 26 січня 2014 року 
в США на 96-ому році життя. Деві-
зом життя цього правдивого укра-
їнського патріота були — правда, 
демократія й соборність...

У своїй книзі «Останній моло-
догвардієць» він серед іншого за-
значив:

«У зв’язку з… тими суперечка-
ми між націоналістами і комуніс-
тами в пам’яті спливають спомини 
одного з наших січових стрільців, 
котрий брав участь у бою на Ма-
ківці. Він оповідав, що коли вони 
виграли бій і йшли вперед, пере-
глядаючи поранених і вбитих, у 
кишені на грудях одного солдата 
російської армії знайшли «Коб-
зар» Тараса Шевченка — він його 
не вборонив од смерті. І як було 
боляче і прикро, що ми, україн-
ці в австрійській армії, воювали 
з українцями з російської армії. 
Брат проти брата, і навіть застре-
лили хлопця, котрий мав на серці 
«Кобзар».

Наприкінці січня, коли на Ві-
чну ватру відійшов уславлений 
український підпільник-борець 
Євген Стахів — націоналіст, де-
мократ та останній «молодогвар-
дієць» — на барикадах Євромай-
дану проти свавільників від вла-
ди об’єдналися разом українці 
різних переконань та з різних те-
ренів. Від націоналістів «Право-
го сектора», що представляють 
здебільшого Галичину, до росій-
ськомовних представників Сходу 
та Півдня України. Всі вони ста-
ли героями новітньої боротьби за 
правду й соборність та не захо-
тіли, за висловом Стахіва, «жити 
коштом інших» у недемократичній 
країні промосковських владців-
корупціонерів.

Людина героїчної долі Євген 
Стахів (псевдоніми в підпіллі — 
«Борис», «Павлюк» і «Стах») про-
жив бурхливе й цікаве життя.

Народився він 15 вересня 
1918 року в Перемишлі в роди-
ні булавного Української Галиць-
кої Армії, учасника походу на Київ 

Павла Стахіва (1880 – 1960), був 
братом знаменитого публіциста й 
громадсько-політичного діяча Во-
лодимира Стахіва (1910 – 1971), 
міністра закордонних справ в 
Українському державному прав-
лінні, яке постало у Львові 30 
червня 1941 року.

Уся родина Стахівих завжди 
жила ідеєю відновлення україн-
ської державности, а всі шесте-
ро дітей слідом за татом Павлом й 
мамою Казимирою до кінця при-
святили себе боротьбі за волю 
України.

Євген закінчив народну шко-
лу 1928 року та гімназію в Пере-
мишлі. 1932 року став членом 
Юнацтва ОУН, членом ОУН — 
від 1934 року, а за два роки піс-
ля цього — співробітником пові-
тової управи перемишлянської 
«Просвіти», пізніше — бюро «Рід-
ної школи». Студіював агрономію 
у Львівській політехніці.

Наприкінці 1930-х років Єв-
ген виявив себе як член Карпат-
ської Січі, був при її штабі, відді-
лі січової розвідки та у редакції 
хустської газети «Нова свобода». 
Потрапив до мадярського полону, 

але згодом звідти втік.
Напередодні вибуху німець-

ко-радянської війни Євген Ста-
хів разом із братом Володимиром 
працювали в «Українській пресо-
вій службі» в Берліні.

З початком військових дій на 
українських теренах, від серпня 
1941 року, Євген Стахів стає чле-
ном Південної похідної групи, ви-
школеної ОУН з-під стяга Степана 
Бандери, що її очолював від ве-
ресня 1941 року в ранзі урядую-
чого (діючого) провідника Микола 
Лебедь.

Зовсім ще молодою людиною 
Євген перебував на підпільній ро-
боті у Бердичеві, Кривому Розі, 
Кременчуці, Дніпропетровську, 
Маріуполі, Краснодоні та інших 
містах Донбасу.

Та, прибувши на наші тере-
ни з ОУНівським гаслом «Україна 
для українців!», щоб пробудити на 
Сході та Наддніпрянщині націо-
нальний дух, Стахів, як і переваж-
на більшість членів похідних груп 
ОУН(б), зіткнувшись з новою дій-
сністю та поглядами, зблизившись 
з тамтешніми селянами, робітни-
ками, інтелектуалами, зробили 
для себе висновок, що Українську 
національну державу повинні роз-
будовувати всі нації й народності, 
які живуть на нашій землі.

Особисто пан Євген до такої 
думки прийшов, опинившись на 
Донбасі, де у підпіллі мав розра-
ховувати на повсякчасну допомо-
гу не лише українців, а й росіян, 
греків, євреїв, татар, представ-
ників інших етносів. Відійшовши 
від попередніх намірів, говори-
ли не лише про національні пра-
ва етнічних українців, а й про со-
ціально-економічний устрій май-
бутньої Української держави та 
права всіх національних меншин.

Якраз така вільна Україна й 
мала стати демократичною дер-
жавою зі свободою підприємни-
цтва, різними формами власнос-
ті, вільною пресою та свободою 
совісті.

В одному з останніх інтерв’ю 
він сказав:

«…ця наша переорієнтація 
мала великий успіх. До нас при-
ставало все більше людей, а го-
ловне — з молодого покоління і 
робітництва. Ми пішли до наро-
ду, почали говорити з ним мовою, 
яку він розумів. Він почав із нами 
співпрацювати, і це був найбіль-
ший успіх усієї нашої підпільної 
роботи. Відтоді в неї почали вклю-
чатися інші національності: росі-
яни, татари, греки. Бо тепер ціл-
ковито змінилася роль підпіль-
ників-націоналістів: не керува-
ти народом (який має бути тільки 
виконавцем волі малої групи ке-
рівного складу націоналістичної 
партії), а служити йому, бути з на-
родом і для народу. Отже, ми ста-
ли на демократичну базу, і це був 
наш крок уперед».

Ще наприкінці війни Євген 
Стахів став членом Закордонного 
представництва Української го-
ловної визвольної ради (ЗП УГВР) 
і як один з уповноважених ЗП 
приступив до налагодження кон-
тактів з альянтами в Італії, Юго-
славії, з окремими дорученнями 

представництва перебував в Ав-
стрії, Польщі, Словаччині, Нідер-
ландах, Бельгії (1944 – 1946).

Від 1949 року він на еміграції 

в США. Окрім двох книг, став авто-
ром кількох десятків статей з історії, 
теорії та практики української ви-
звольної боротьби, був обраний за-
ступником голови Українсько-аме-
риканської координаційної ради, 
був одним із керівників Товариства 
українсько-єврейських зв’язків 
в Америці, членом управи Укра-
їнського народного дому в Нью-
Йорку. До відходу у Вічність обіймав 
посаду голови Середовища УГВР.

Політик і письменник Дмитро 
Павличко писав 2004 року: 

«Стахів... пройшов страшні ви-
пробування смертями своїх дру-
зів, боровся за демократичні за-
сади в націоналістичних програ-
мах, тобто переганяв у розвитку 
короткозорих зверхників… На-
ціоналізм для нього — не патріо-
тична теорія, а життя, підставою 
для якого є національний дух, що 
обіймає всі сфери взаємин між 
людьми. Націоналізм, точніше, 
патріотизм є для нього практич-
ним щоденним життям, за межа-
ми якого — рабство, ницість, ні-
кчемство духу... 

Ми можемо всіляко називати 
демократичний націоналізм Євге-
на Стахіва, але саме ця ідеологія 
може й повинна бути поставлена 
не лише у підмурівки нашого дер-
жавницького життя, але також 
у виховання свідомості, за якою 
людина іншої нації має право на 
вільний розвиток своєї мови, ре-
лігії й культури, і таким чином сво-
бода одного народу має ставати 
свободою для інших народів…».

Українські патріоти на рід-
них землях та у країнах поселен-
ня пам’ятатимуть світлої пам'яті 
Євгена Павловича Стахіва, бра-
тимуть за взірець принципи його 
героїчного життя та згадувати-
муть добрим словом шляхетного 
й відданого сина народу.

Олександр ПАНЧЕНКО, 
доктор права (Полтавщина)

«Українська правда» — 
«Історична правда»

In Memoriam. Націоналіст Євген Стахів — 
«Борис», «Павлюк», «Стах»

Член ОУН Євген Стахів 
у 1941 р.

Євген Стахів 

Київ був приречений.
14 грудня 1918 року 

П.Скоропадський зрікся 
влади, а Українська дер-
жава у формі Гетьманату 
припинила своє існування.

Розмовляв 
Андрій ТОПЧІЙ

«Українська правда» — 
«Історична правда»



№25   13 лютого 2014 року№25   13 лютого 2014 року 1111      Світ історії

12

Іван ПАТРИЛЯК, 
доктор історичних наук, 

доцент Київського 
національного університету 

ім. Шевченка, науковий 
співробітник Центру 

досліджень визвольного руху

Плануючи війну проти 
Польщі, німці докладали 
всіх зусиль для того, щоб 
вона «була викликана не 
з боку Німеччини», а укра-
їнським повстанням у Га-
личині й на Волині. Одно-
часно німці погрожували 
«взяти під свою опіку» за-
хідних українців, якщо Мо-
сква піде на угоду з Брита-
нією.

1 вересня 1939 року 
прийнято вважати почат-
ком Другої світової війни. 
Документ, який уможливив 
напад гітлерівської Німеч-
чини на Польщу, — прийня-
тий останніми днями серп-
ня пакт Молотова — Ріб-
бентропа. А одна з причин 
появи цього пакту — ні-
мецько-радянські інтриги 
щодо державності україн-
ських земель.

Українське питання на-
передодні Другої світової 
війни було ще більш за-
плутаним, ніж 1914 року. 
Його вирішення впливало 
на долю щонайменше чо-
тирьох держав, до складу 
яких входили українські ет-
нічні землі у міжвоєнний 
період.

З приходом 1933 року 
до влади в Німеччині наці-
онал-соціалістичної пар-
тії, лідери якої відкрито 
декларували необхідність 
геополітичних змін у Євро-
пі, «українська проблема» 
набула нового звучання 
в устах європейських ди-
пломатів, політиків і жур-
налістів.

Стороною, яка відра-
зу внесла «українське пи-
тання» до порядку денно-
го, була Німеччина. Нацист-
ська партія Німеччини, яка 
прийшла до влади в країні 
1933 року, бачила Україну 
складовою «життєвого про-
стору на Сході».

Основним способом до-
сягнення мети Німеччина 
обрала дестабілізацію вну-
трішньої ситуації у країнах, 
що мали бути підкорені в 
майбутньому.

Першочерговою ціллю 
стала Польща, яка опиня-
лася в ситуації «між моло-
том і ковадлом» — підтрим-
ка Німеччиною українсько-
го руху загрожувала втра-
тою Західної України, а ідея 
співпрацювати з СРСР була 
неприйнятною.

Німці використали цей 
момент: на зустрічі Гітле-

ра з послом Польщі у Берлі-
ні Висоцьким польській де-
легації прозоро натякнули, 
що Німеччина не буде запе-
речувати, якщо за участь у 
майбутній війні проти СРСР 
Польща отримає змогу роз-
ширити кордони до Дніпра 
та Чорного моря або очо-
лить федерацію із квазі-
держав, утворених на окра-
їнах колишнього Радян-
ського Союзу.

Безпосередні перего-
вори про можливу участь 
Польщі в майбутній війні 
проти більшовицької Росії 
розпочалися у Берліні в лис-
топаді 1933 року. Посла-
нець Варшави Ю.Ліпський 
цілковито погодився із дум-
ками, висловленими Гітле-
ром, його підтримав міністр 
закордонних справ Поль-
щі Ю.Бек — відвертий при-
хильник польсько-німець-
кої співпраці.

Тож не дивно, що Бер-
лін із Варшавою знайшли 
повне порозуміння, яке ви-
лилося у підписання 26 січ-
ня 1934 року польсько-ні-
мецького договору про не-
напад, фактично спрямова-
ного проти СРСР.

«Українське питання» 
втратило на якийсь час ак-
туальність, оскільки Німеч-
чина після угоди сконцен-
трувалася на вибудовуван-
ні відносин із країнами За-
хідної Європи, а Польща 
уникала різких кроків че-
рез власну геополітичну 
вразливість.

Знову «українська про-
блема» потрапила до «по-
рядку денного» німецької 
політики під час «Чехосло-
вацької кризи», коли укра-
їнське Закарпаття [входило 
до складу міжвоєнної Че-
хословаччини — «Історична 
правда»], скориставшись 
фактичним розвалом ЧСР, 
оголосило — за негласної 
підтримки Німеччини — про 
бажання автономії.

З іншого боку, поява по-
тенційного зародку україн-
ської державності лякала 
Угорщину, СРСР, Польщу та 
Румунію, які заявили про-
тест.

На фоні автономіза-
ції Закарпаття починаєть-
ся зближення Угорщини та 
Польщі. Остання цілковито 
підтримала плани М. Горті 
приєднати Закарпаття до 
Угорщини, а також усе на-
полегливіше вимагала лік-
відувати українську авто-
номію в ЧСР.

Під час переговорів з 
німецькою делегацією мі-
ністр закордонних справ 
Польщі відверто зізнався: 
у Варшаві бояться, аби Ні-
меччина не використала 
«українську карту» за зраз-
ком «Судетської проблеми» 
і не розколола Польщу.

У відповідь Й.Ріббен-
троп натякнув польському 
посланцеві, що позитив-
не для Польщі вирішення 
Карпатоукраїнського пи-
тання можливе лише у ви-
падку, якщо Варшава буде 
поступливою щодо переда-

чі Німеччині Данцига [нині 
Ґданськ — ІП], будівни-
цтві автостради і залізни-
ці через «польський кори-
дор» [між «материнською» 
Німеччиною і її анклавом 
Східною Пруссією — ІП], а 
також приєднається до Ан-
тикомінтернівського пакту.

Польський уряд не по-
годився на такі вимоги, і 
питання Закарпаття на де-
який час залишилося без 
остаточного вирішення.

Демонструючи всесиль-
ність у питаннях встанов-
лення кордонів і долі на-
родів, нацисти 2 листопа-
да 1938 р. під час засідан-

ня так званого Віденського 
арбітражу частково задо-
вольнили претензії Будапе-
шта, передавши Угорщині 
південні регіони Закарпат-
тя із найбільшими містами 
(Ужгородом, Мукачевим, 
Береговим) і стратегічною 
залізницею.

Однак події набирали 
нового несподіваного роз-
витку: наприкінці грудня 
1938 року радник німець-
кого посольства у Варша-
ві заявив, що Німеччина 
не має наміру перетво-
рювати Карпатську Украї-
ну на зародок майбутньої 
української державності, 
а вже 5 січня 1939-го Гіт-
лер, приймаючи у своїй ре-
зиденції Берхтесгаден мі-
ністра закордонних справ 
Польщі Ю.Бека, за явив, 
що Німеччина втратила ін-
терес до українського пи-
тання.

Наступного дня ні-
мецький колега Бека чіт-
ко заявив: Німеччина вва-
жає «українську пробле-
му» внутрішньою справою 
Польщі. Ріббентроп про-
вокаційно запитав, чи не 
відмовилася Варшава від 
амбітних планів покійного 
маршала Пілсудського під-
корити собі Україну, на що 
отримав відповідь: «Поль-
ські війська були в самому 
Києві, і ці прагнення все 
ще живі й сьогодні».

26 січня 1939 р. Ю.Бек 
отримав запевнення від 
німецьких урядовців, що 
Німеччина готова відда-
ти Польщі територію Укра-
їни до Дніпра та Чорного 
моря.

Втім, поляки у прагнен-
ні позбутися «української 
небезпеки» не врахували 
того, що самі були одною з 
цілей нацистів. 8 березня, 
виступаючи у вузькому колі 
представників військового 
командування та партійно-
го керівництва, Гітлер на-
голосив, що до 15 березня 

повинна бути ліквідована 
Чехословаччина, після чого 
настане черга Польщі.

Війна проти Поль-
щі означала війну проти 
Франції та Англії, а це тя-
гло за собою гостру необ-
хідність добитися підтрим-
ки СРСР. «Українське пи-
тання» проступило вже на 
етапі налагоджування діа-
логу. 

Під час виступу в Рейх-
стазі 30 січня 1939 року 
Гітлер наголосив на повер-
ненні Німеччині її колишніх 
африканських колоній і не-
обхідності створити в Аф-
риці німецький «життєвий 

простір».
Пр од е м он с т ру в авши 

Кремлю зміну пріорите-
тів і натякнувши на мож-
ливість порозуміння, лідер 
нацистів очікував від ліде-
ра більшовиків відповіді, в 
якій слід було чітко окрес-
лити проблему, що стояла 
на перепоні німецько-ра-
дянського зближення і усу-
нення якої могло б віднови-
ти довіру між двома держа-
вами.

10 березня 1939 р. у до-
повіді на ХVІІІ з’їзді ВКП(б) 
Сталін чітко вказав на най-
більший подразник у ні-
мецько-радянських стосун-
ках:

«Характерним є той 
шум, який зчинила англо-
французька й північноаме-
риканська преса з приводу 
Радянської України. 

Діячі цієї преси до хри-
поти галасують про те, що 
німці йдуть на Радянську 
Україну, що вони вже те-
пер мають у руках так зва-
ну Карпатську Україну, яка 
налічує близько 700 тисяч 
населення, що німці що-
найпізніше весною цього 
року приєднають Радян-
ську Україну, яка має понад 
30 мільйонів населення, 
до так званої Карпатської 
України. 

Схоже на те, що цей пі-
дозрілий шум мав своєю 
метою здійняти лють Ра-
дянського Союзу проти Ні-
меччини, отруїти атмосфе-
ру і спровокувати конфлікт 
з Німеччиною без видимих 
на те підстав.

(...) Звичайно, цілком 
можливо, що в Німеччи-
ні є божевільні, які мріють 
приєднати слона, тобто Ра-
дянську Україну, до кузьки, 
тобто до так званої Карпат-
ської України. І, коли дійсно 
є там такі безумці, можна 
не мати сумніву, що в нашій 
країні знайдеться необхід-
на кількість гамівних соро-
чок для таких божевільних.

Але якщо відкинути геть 
божевільних і звернути-
ся до нормальних людей, 
то хіба неясно, що смішно 
і безглуздо говорити сер-
йозно про приєднання Ра-
дянської України до так 
званої Карпатської Украї-
ни?»

Сталін також наголосив, 
що саме у Франції, Брита-
нії та США очікують «походу 
Гітлера» на Радянську Укра-
їну і розглядають війну Ні-
меччини проти СРСР як пла-
ту за згоду Заходу приєдна-
ти до Райху Судети і знищи-
ти Чехословаччину.

Німецький канцлер од-
разу ж оцінив ситуацію. 
Проблема Карпатської 
України була основною пе-
решкодою на шляху до ра-
дянсько-німецького поро-
зуміння.

Рішення щодо майбут-
ньої долі маленької Укра-
їнської держави було при-
йняте без зволікань. 10 бе-
резня виступив Сталін, а 14 
березня угорські війська з 
благословення Гітлера ата-
кували українське Закар-
паття.

15 березня Сойм Кар-
патської України ухвалив 
декларацію про незалеж-

ність і звернувся до ні-
мецького консула Гофмана 
з пропозицією, щоб Німеч-
чина взяла під свій патро-
нат Закарпаття, як Словач-
чину. Відповідь із Берліна, 
від самої канцелярії Гітле-
ра, надійшла миттєво: регі-
он без опору має перейти 
до Угорщини.

Президент Карпатської 
України Августин Волошин 
відкинув німецький уль-
тиматум. Героїчний спро-
тив Української Карпат-
ської Республіки був по-
топлений у крові угорськи-
ми ґонведами, «українська 
проблема» черговий раз 
була принесена в жертву 
геополітичним інтересам 
могутніх європейських 
гравців.

Розправившись із за-
лишками Чехословаччи-
ни, німецький фюрер уже 
3 квітня віддав наказ про 
підготовку нападу на Поль-
щу, а 11 квітня підписав 
план війни з Польщею (план 
«Вайс»). Відтак українське 
питання знову стало акту-
альним для німецьких полі-
тичних комбінацій.

Здавалося б, що Німеч-
чина вже знайшла порозу-
міння з Радянським Сою-

зом, однак між майбутніми 
партнерами залишалася 
певна недовіра, що підігрі-
валася діями обох сторін.

Причиною стала активі-
зація англійської та фран-
цузької дипломатії, які за-
непокоїлися планами Ні-
меччини щодо розгрому 
Польщі. 12 серпня 1939 
р. до Москви прибули вій-
ськові місії Британії та 
Франції, однак із надзви-
чайно обмеженими повно-
важеннями.

Переговори між Мо-
сквою та західними демо-
кратіями відверто насторо-
жували Берлін. Як контрза-
хід німці вирішили черговий 
раз розіграти «українську 
карту».

Плануючи війну про-
ти Польщі, німецькі ди-
пломати й експерти зі 
спецслужб докладали 
всіх можливих зусиль 
для того, щоб «конфлікт 
із Польщею був викли-
каний не з боку Німеч-
чини», а українським по-
встанням у Галичині та 
на Волині. Одночасно 
німці своїми діями натя-
кали Кремлю про можли-
вість «узяти під свою опі-
ку» західних українців, 

якщо Москва піде на уго-
ду із Британією та Фран-
цією.

З метою активізувати 
український антипольський 
рух у Західній Україні пред-
ставники німецької вій-
ськової розвідки (Абверу) 
нав’язали контакти із ліде-
ром ОУН Андрієм Мельни-
ком і зуміли переконати в 
необхідності координувати 
зусилля націоналістів із Ні-
меччиною, незважаючи на 
зраду німцями Карпатської 
України.

Співробітники Абве-
ру наголошували: «зда-
ча» Угорщині Закарпаття 
була лише тактичною по-
ступкою, необхідною для 
майбутнього відроджен-
ня української державнос-
ті на більшості територій 
України.

Демонструючи «до-
бру волю» щодо українців, 
представники Абверу ви-
зволили з угорського по-
лону 400 карпатських січо-
виків. Їх, за домовленістю 
з керівництвом ОУН, було 
перевезено до навчальних 
таборів Абверу в Кірхен-
дорфі та Гакенштейні 
(Верхня Австрія).

«УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» 
НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Нація, 
що не має держави, 

змушена блукати 
лабіринтами історії

Солдати «легіону Сушка» в Коросні 
[нині Польща], 1939 рік. Фото: uk.wikipedia.org
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«УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» 
НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Через три дні 
після початку пе-

реговорів між радян-
ською і англо-французь-

кою делегацією в Москві 
керівництво Абверу отри-
мало дозвіл на створення з 
колишніх карпатських січо-
виків українського дивер-
сійного загіну під кодовою 
назвою «Bergbauernhilfe» 
(«Допомога горян»). Підго-
товкою загону займався 
Абвер-2 (другий відділ Аб-
веру —«Диверсії та психо-
логічна війна»).

Український легіон із 
200 (за деякими даними 
— із 600) осіб очолив пол-
ковник Роман Сушко, його 
формування стало важ-
ливим чинником тиску на 
Кремль для німецької ди-
пломатії.

Намагаючись вико-
ристати українців, нацис-
ти водночас пильнували, 
щоб їхні ініціативи не ви-
йшли з-під контролю. Про 
це свідчить відмова німців 
сформувати з українських 
емігрантів окремий корпус 
для війни з Польщею.

Українські еміграційні 
організації та військові то-
вариства готові були нада-
ти у розпорядження вер-
махту 12 тисяч солдатів та 
1300 офіцерів, які добро-
вільно бажали воювати 
проти Польщі за визволен-
ня західноукраїнських зе-
мель.

Через побоювання, що 
надмірний ентузіазм укра-
їнських еміграційних кіл 
справді призведе до фор-
мування повноцінної укра-
їнської армії та нового про-
голошення української дер-
жавності на руїнах Польщі, 
Берліном були відкинуті всі 
українські ініціативи.

Загін Сушка повинен 
був лише виконати свою 
обмежену місію: закинутий 
у Галичину легіон мав спро-
вокувати українське по-
встання, «на допомогу» яко-
му прийшли б війська «Ве-
ликої Німеччини».

Паралельно із розігру-
ванням «української кар-
ти» німецькі дипломати га-
рячково шукали шляхів до 
порозуміння з радянським 
диктатором.

26 липня 1939 року 
співробітники німецького 
МЗС уперше натякнули ра-
дянському представникові 
в Берліні Г.Астахову про по-
требу відновити взаємови-
гідні стосунки, на перепоні 
яким не стануть ані пробле-
ма Прибалтики, ані «україн-
ське питання».

2 серпня глава МЗС Тре-
тього Райху Й.Ріббентроп 
особисто спілкувався з ра-
дянським представником 
і запевнив, що Німеччина 
«прихильно ставиться до 
Москви», запропонувавши 
водночас Кремлю визначи-
тися, чи він йтиме з Фран-
цією та Британією, чи з Ні-
меччиною.

У випадку прихильнос-
ті до Німеччини Ріббентроп 
обіцяв, що всі проблеми 
між Балтійським та Чор-
ним морем будуть вирішу-
ватися Берліном спільно з 

Москвою. Стосовно Поль-
щі — натякнув на можли-
вість спільного вирішення 
долі цієї країни і запропо-
нував радянському пред-
ставникові подумати над 
можливістю того, аби СРСР 
отримав у підпорядкуван-
ня східну частину Польської 
держави, тобто території 
Західної України та Захід-
ної Білорусі.

12 серпня (у той самий 
день, коли до Москви при-
була англо-французька мі-
сія) новий радянський нар-
ком закордонних справ 
В’ячеслав Молотов повідо-
мив через Астахова, що ра-
дянський уряд готовий вес-
ти переговори з Берліном.

А 15 серпня 1939 р. 
(того ж дня, коли було сфор-
мовано український дивер-
сійний легіон Романа Суш-
ка) Ріббентроп передав 
через німецького посла в 
Москві Шуленбурга своє 

особисте звернення до Мо-
лотова. Справжнім авто-
ром послання був Гітлер.

Молотов із зацікавлен-
ням вивчив документ, і з 
наступного дня між пред-
ставниками німецького та 
радянського закордонних 
відомств розпочалися ін-
тенсивні переговори.

Першим результатом 
стало підписання 19 серп-
ня надзвичайно широко-
го економічного договору. 
Того ж дня Молотов пере-
дав до Берліна проект пак-
ту про ненапад між двома 
країнами. Угода про нена-
пад гарантувала Гітлеро-
ві спокій на східних рубе-
жах Німеччини і дозволяла, 
«не озираючись», воюва-
ти з Польщею, Францією та 
Британією.

У Берліні із захоплен-
ням зустріли проект дого-
вору, але нацистів не вла-
штовували висловлені Мо-
лотовим дати можливого 
підписання угоди — 26 – 
27 серпня 1939 року. Час 
минав, дипломатичний кон-
флікт між Польщею та Ні-

меччиною загострювався, 
й Гітлер боявся, що полі-
тичний договір із Кремлем 
може бути не підписаний до 
початку бойових дій.

20 серпня, поставивши 
на кін власний авторитет, 
німецький канцлер звер-
нувся до Сталіна з особис-
тим посланням:

«Я приймаю проект пак-
ту про ненапад, що його пе-
редав нам ваш міністр за-
кордонних справ пан Мо-
лотов, але вважаю вкрай 
необхідним з’ясувати пи-
тання, пов’язані з ним, як-
найшвидше [...]. 

Суть додаткового про-
токолу, бажаного радян-
ському урядові, може, я пе-
реконаний, бути з’ясована 
у найкоротший час, якщо 
відповідальний німецький 
державний діяч зможе осо-
бисто прибути до Москви 
для переговорів [...]. 

На мою думку, врахо-

вуючи наміри обох наших 
держав вступити у нові від-
носини між собою, бажано 
не гаяти часу. Тому я про-
поную, щоб Ви прийняли 
мого міністра закордонних 
справ у вівторок, 22 серп-
ня, або щонайпізніше в се-
реду, 23 серпня».

Наступного дня наді йшла 
відповідь від Й.Сталіна:

«Канцлеру Німецької 
держави панові А.Гітлеру. 
Дякую за листа. Я сподіва-
юсь, що німецько-радян-
ський пакт про ненапад 
стане вирішальним пово-
ротом до кращого у політич-
них відносинах між нашими 
країнами. Народам наших 
країн потрібні мирні відно-
сини. [...] 

Радянський уряд упо-
вноважив мене повідомити 
Вам, що він погоджується 
на приїзд пана фон Ріббен-
тропа до Москви 23 серп-
ня. Й.Сталін».

21 серпня радянська 
дипломатія повинна була 
вирішити ще одне важли-
ве завдання — перервати 
перемовини з англо-фран-
цузькою місією. Саме цьо-
го дня на переговорах було 
досягнуто значних успіхів, 
англійці та французи пішли 
на серйозні поступки у пи-
танні пропуску радянських 
військ територіями сусідніх 
держав.

Однак опівдні до кім-
нати переговорів увійшов 
ад’ютант К.Ворошилова 
Р.Хмельницький і передав 
наркому оборони СРСР за-
писку від особистого се-
кретаря Сталіна Поскрьо-
бишева: «Климе! Коба ве-
лів згортати шарманку!» 

Виконуючи волю Ста-
ліна, Ворошилов без пояс-
нення причини перервав 
переговори, незважаючи 
на активні протести англій-
ців і французів.

Гітлер з нетерпінням че-
кав на відповідь із Москви, 
тож, коли ад’ютант приніс 
йому коротеньку телегра-
му Сталіна, німецький кан-
цлер радісно вигукнув: «Я їх 
маю! Я знову отримав верх! 
Я маю в кишені весь світ!» 

Упевнений в успішнос-
ті місії Ріббентропа фюрер, 
виступаючи на нараді ви-
щого військового керівни-
цтва в Оберзальцбері, на-
голосив:

«Оприлюднення пак-
ту про ненапад справить 
ефект бомби, що вибухну-
ла. Наслідки — неосяжні. 
Сталін теж сказав, що та-
кий курс піде на користь 
обом сторонам. Вплив на 
Польщу буде жахливим. [...] 
Тепер Польща в такому ста-
новищі, в яке я хотів її по-
ставити. [...] 

З осені 1938 року мною 
було прийняте рішення йти 
разом зі Сталіним. По суті, 
в усьому світі є тільки три 
великих державних діячі: 
Сталін, я і Муссоліні. Мус-
соліні — найслабкіший... 
Сталін і я — єдині, хто ба-
чить майбутнє. Таким чи-
ном, через кілька тижнів я 

простягну руку Сталіну на 
спільному німецько-росій-
ському кордоні й разом із 
ним візьмуся за новий по-
діл світу».

Аналогічно радість з 
приводу майбутнього під-
писання угоди із Гітлером 
висловлював і радянський 
диктатор. За спогадами 
маршала Жукова, Сталін 
«був переконаний, що він, 
спираючись на пакт, обве-
де Гітлера навколо паль-
ця». Йому вторив і Хрущов, 
який у спогадах залишив 
такі слова Сталіна: «Ну, для 
початку ми обдурили Гітле-
ра».

23 серпня 1939 року до 
Москви прибув Ріббентроп. 
До складу німецької деле-
гації входили Ріббентроп, 
Шуленбург, радник Гаус та 
перекладач Хільгер. З ра-
дянського боку, на здиву-
вання Ріббентропа, окрім 
Молотова та переклада-
ча Павлова, був присутній 
Сталін.

Сталін особисто розпо-
чав розмову, яка протіка-
ла зважено і спокійно. Зго-
ди щодо пакту про ненапад 
дійшли швидко, поклавши 
в основу документа радян-
ський проект. Більш жваво 
обговорювалися пробле-
ми, що увійшли до тексту та-
ємного додаткового прото-
колу.

Однак і в цьому випад-
ку проблеми вирішувалися 
швидко, оскільки німець-
кий проект таємного про-
токолу, взятий за основу, 
надавав СРСР достатньо 
переваг, а на всі додаткові 
радянські пропозиції Ріб-
бентроп охоче погоджу-
вався. Тому й не дивно, що 
гітлерівський міністр за-
кордонних справ у своїх 
спогадах відзначав: «На пе-
реговорах панувала при-
ємна атмосфера».

Близько опівночі роз-
мова завершилася підпи-
санням пакту про ненапад, 
за яким в історіографії за-
кріпилася назва «пакту Мо-
лотова –Ріббентропа». Тер-
мін дії угоди визначався де-
сятьма роками з автома-
тичним продовженням на 
п’ять років у випадку, якщо 
жодна зі сторін його за-
вчасно не денонсує.

У самому факті підпи-
сання договору про нена-
пад не було нічого надто 
неординарного чи проти-

правного, якби разом із до-
говором не було укладено 
таємного додаткового про-
токолу. Цей документ пе-
редбачав розмежування 
сфер впливу сторін у Схід-
ній та Центральній Європі, 
грубо порушуючи сувере-
нітет і територіальну ціліс-
ність цілої низки незалеж-
них держав.

Радянська сфера впли-
ву охоплювала Естонію, 
Латвію, Фінляндію, Бес-
сарабію та східну частину 
Польської держави (на схід 
від річок Нарев, Вісла, Сян). 
На радянському боці, окрім 
українських і білоруських 
етнічних земель, опинили-
ся Люблінське та частина 
Варшавського воєводств, 
заселених головним чином 
поляками.

Після підписання уго-
ди обидва диктатори зали-
шилися задоволеними. Гіт-
лер вважав, що добився 
участі Кремля у війні проти 
Польщі та дружнього ней-
тралітету СРСР під час ві-
йни Німеччини із Францією 
та Британією. Німецький 
канцлер розраховував на 
швидкий розгром західних 
демократій і повернення ні-
мецьких дивізій на Схід для 
здобуття «життєвого про-
стору», а більшовицький лі-
дер бажав затяжної війни 
на Заході з подальшою ра-
дянізацією Європи.

Як показав розвиток 
подій, обоє прорахувалися 
у своїх планах. Утім, це не 
врятувало мешканців за-
хідноукраїнських територій 
від зустрічі з радянським 
тоталітарним режимом.

Зважаючи на укладен-
ня угоди зі Сталіним, нацис-
ти знову «заховали до рука-
ва» українську карту. Легіон 
Сушка, передислокований 
до Словаччини в очікуван-
ні вторгнення до Польщі, 
25 серпня 1939 р. було за-
боронено використовувати 
під час бойових дій.

До початку війни 1 ве-
ресня німці більше не зга-
дували про «українську 
проблему» — у Берліна був 
новий, набагато вигідніший 
союзник, з яким розраху-
валися західноукраїнськи-
ми землями.

«Українська правда» — 
«Історична правда»

Газета «Правда» за 25 грудня 1939 року. 
Сталін на крові українців та поляків дякує 

Гітлеру за вітання з днем народження

Після підписання пакту про ненапад. 
Ліворуч — Ріббентроп, праворуч — Молотов.
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Анархо-махновське повстан-
ство зародилося 1918 року і роз-
вивалося протягом наступних ро-
ків як закономірна і здебільшого 
стихійна реакція українського се-
лянства на утиски з боку режимів, 
що змінювали один одного (Геть-
манат, денікінці, більшовики). Іде-
ологія цього руху не вирізняєть-
ся сталістю та глибинністю, і вплив 
ідей анархізму на нього не був вирі-
шальним. Провідну роль тут відігра-
вали бунтарські настрої селян, що 
мали про анархізм дуже спрощене 
уявлення. Ватажки повстанських 
загонів висували прості й влучні 
гасла та ідеї, які знаходили палкий 
відгук у душах повстанців: «Бий бі-
лих, поки не почервоніють, бий чер-
воних, поки не побіліють!», «Геть бі-
логвардійську сволоту!», «Геть біль-
шовицьких комісарів!» Подібними 
гаслами переповнені прокламації, 
що розповсюджувалися повстан-
ськими загонами на Чернігівщи-
ні: «Крах центрам! Долой комисса-
ров, снимающих с нас заживо шку-
ру, но укрывавшихся ложным осво-
бождением! Долой людских пиявок, 
сосавших кровь из тяжких ран! Да 
здравствует грядущий свет нового 
будущего!»

Поширювались і розлогіші про-
кламації, де пояснювалася хиб-
ність більшовицької політики й ви-
світлювалася мета боротьби анар-
хістів: «Товарищи! Мы подходим 
ко второму вечному рабству, тому 
неслыханному, но исторически сти-
хийному. Мы думали, что власть 
Советская одна только во всей 
территории власть свободы, как-
то неприкосновенность личности 
граждан. Но получилась роковая 
ошибка: как власть, то человек раб. 
Товарищи, подумайте хорошень-
ко, насколько вы жалкие рабы, 
как по вас катаются и одеваются 
в ваши шкуры, которые от тяжкой 
работы у вас слезли с плеч. Но наши 
паразиты забрали у нас последний 
кусок хлеба, убивают вас непосиль-
ной работой, и между тем устраи-
вают на все это свои удовольствия, 
разве это возможно терпеть такие 
унижения человечества… Помни-
те знаменитые слова гения-анар-
хиста Бакунина, что всякая власть 
есть насилие, как власть, то чело-
век раб. Для осуществления все-
го этого организуйтесь в партизан-
ские отряды, ибо наши вампиры 
без боя не уступят своих привиле-
гий и никогда не согласятся дать 
полную независимость, чтобы 
каждый человек мог себя чувство-
вать свободным гражданином, а 
не покорным рабом. Побольше 
энтузиазма и энергии — и центры 
пойдут по течению слёз, лившихся у 
угнетённых и голодавших крестьян. 
Долой центры, проводившие гнёт 
и порабощение! Да здравствует 
анархизм, дающий полную власть 
властвовать каждому человеку са-
мим над собой! Да здравствуют ве-
ликие вожди анархизма!»

Попри несприйняття більшовиз-
му махновці позитивно ставили-
ся до рад як виборчих органів міс-
цевого самоврядування, що мали 
б складатися із представників різ-
них партій та громадських організа-
цій. Одним з найпоширеніших гасел 
махновців було: «За вільний радян-
ський устрій». Роль збройних сил, 

на їхню думку, мали виконувати 
озброєні селянські дружини. Вза-
галі уявлення махновців про дер-
жавний устрій здебільшого харак-
теризувалися безсистемністю і не-
послідовністю. Показовою в цьому 
сенсі була пропозиція самоорга-
нізовуватися, зроблена Нестором 
Махном населенню Катериносла-
ва після відбиття міста у денікінців 
1919 року: «Ми — військове коман-
дування, наша справа — бити каде-
тів, а цивільну владу, якщо без вла-
ди обійтися не можете, створіть собі 
самі».

Розглянемо діяльність найвідо-
міших повстанських загонів «анар-

хо-махновського» кшталту, що діяли 
на Чернігівщині.

У Глухівському, Кролевецькому 
та Конотопському повітах Чернігів-
ської губернії діяла значна кількість 
партизанських загонів. Протягом 
1919 – 1921 рр. існувала так зва-
на Глухівська повстанська респу-
бліка. Історія повстанства у цьому 
регіоні починається 1918 року як 
опір селян політиці гетьмана Скоро-
падського та його німецьких союз-
ників. На чолі партизанів стояв Фе-
дір Шуба, який після встановлення 
радянської влади на початку 1919 
року був призначений військовим 
керівником Тулиголівської волос-
ті Глухівського повіту. Перебуваю-
чи на цій посаді, він завдав чима-
ло шкоди партизанству, силою мо-
білізуючи селян до Червоної Армії 
і переслідуючи дезертирів. Своїми 
непослідовними діями зажив собі 
скандальної слави: то він ганяв ко-
місарів у Кролевці, то сам «коміса-
рив» у волості й виконував розпоря-
дження центру.

Під натиском Денікіна частини 
Червоної Армії почали відступати 
через Глухівщину, вдаючись до рек-
візицій і грабунків. У відповідь на 
це партизанські загони почали на-
падати на окремі частини, роззбро-
ювати їх та захоплювати обози. Цей 
повстанський рух проти волі самих 
партизанів більшовики назвали 
«шубівщиною», а Федора Шубу — 
отаманом повстанців, у той час як 
сам він служив у них військовим ке-
рівником.

З приходом денікінців частина 

партизанів перейшла до них, але 
більшість виступила проти і почала 
бойові дії. У цей час із фронту по-
вернувся брат Федора Шуби — Ва-
силь, який спочатку воював у Мах-
на, а потім перейшов на бік біль-
шовиків. Він вирішив використати 
місцевих партизанів та ім’я свого 
брата у власних інтересах. У  по-
встанській прокламації «Казка про 
Шубу» зазначається: «Партизани 
Глухівського повіту, котрі нічого не 
знали про Василя Шубу, бороли-
ся з Денікіним, а Василь Шуба всю 
цю боротьбу, намагаючись вислу-
житись перед більшовиками, пред-
ставляв «боротьбою Шубинців», 
казав, що це він організував усі ці 
партизанські загони та командує 
ними у цій боротьбі. Партизани ба-
гатьох сіл мали свій партизанський 
штаб, якому вони довіряли більше, 
ніж тому самозваному оператив-
ному штабу, на чолі якого стояв Ва-
силь Шуба і де зібралися такі особи, 

як Афанасенко, Лінцов, Львов, Хи-
лобок, Тимарев та ін.».

Василь Шуба закликав парти-
занів перейти на бік більшовиків 
і обіцяв забезпечити їх зброєю та 
всім необхідним. Під час наступу 
Червоної Армії повстанці разом з 
більшовиками гнали денікінців до 
Путивля, але потім повернули назад 
з огляду на те, що червоноармійці 
не дотримали обіцянки: не дали ні 
кулеметів, ні набоїв, гармату при-
слали на один день, а потім забра-
ли назад. За більшовиками пішла 
невелика кількість бійців на чолі з 
Василем Шубою, а решта (дві тися-
чі озброєних партизанів, серед яких 
і Федір Шуба) повернулася додому.

У цей час інші провідні діячі глу-
хівського повстанства — колишній 
член земської управи міста Глухова 
Маслов та колишній прапорщик До-
бровольчої Армії Юрченко — поча-
ли агітувати партизанів виступити 
проти більшовиків. У результаті Фе-
дір Шуба і ті, хто відмовився воюва-
ти проти червоних, були оголошені 
зрадниками.

Політичним проводом глухів-
ських повстанців стала група пар-
тизанів-безвладників. Найбільшою 
їхньою опорою були Тулиголівська, 
Ярославська, Локоцька, Есман-
ська і Холопківська волості. Цен-
тром Глухівської повстанської рес-
публіки було село Ярославець. Тут 
розташовувались штаб і друкарня, 
видавалася газета «Вольная де-
ревня» та друкувалися проклама-
ції, що поширювалися по всій тери-
торії партизанських дій і були спря-

мовані проти комісарів, комуніс-
тів (яких називали «хамуністами») 
та пропагували анархізм. Ось одна 
з них: «Будьте готовы! Приближает-
ся грозное время. Враги народной 
революции не спят и готовят полчи-
ща наёмников, тюрьмы и расстрелы 
для повстанцев-крестьян, желаю-
щих строить свою жизнь на вольных 
началах.

Хаммунистическая партия, за-
хватившая руками рабочих и крес-
тьян власть, стремится упрочить 
своё господство над трудовым на-
родом, для этого она штыками 
наёмников подавляет свободное 
проявление его воли, держит его 
сынов в Николаевских тюрьмах, на 
которых развевается красное зна-
мя, некогда знамя свободы, и все-
ми силами старается не допустить 
того, чтобы народ, проливавший 
свою кровь за революцию, имел в 
своих руках оружие.

Эта рабоче-крестьянская 

власть, расхитившая народные бо-
гатства и сделавшая всех трудя-
щихся батраками своего хаммунис-
тического государства, боится во-
оруженного народа, ибо страшны 
для всех угнетателей вооруженные 
рабы, восставшие против рабства 
в золотых цепях. Советская власть 
подготавливает вооружённый 
поход против вольного народа 
Украины, стремится уничтожить по-
встанчество, т.е. разоружить крес-
тьян и рабочих и посадить им на 
шею комиссаров, которые будут 
распоряжаться жизнью и трудом 
трудящихся.

Близится час этой новой борьбы. 
Хаммунисты-государственники го-
товятся к ней и ждут только удобно-
го момента, чтобы напасть на по-
встанцев-крестьян. Будьте же и вы, 
партизаны, готовы к этой борьбе с 
произволом рабоче-крестьянской 
власти, желающей насадить комис-
сарский коммунизм.

Долой поработителей народа!
Долой людей, желающих вла-

ствовать над трудящимися!
Долой борьбу партий за власть!
Да здравствует вольная феде-

рация (союз) вольных деревень и 
городов!

Да здравствует революция и 
революционное повстанчество! 
Группа партизан-безвластников».

Населення Глухівського повіту 
почало створювати органи само-
управління, сільські й волосні ради 
та чинити опір радянській владі. У 
Тулиголівській волості селяни не 
визнали ревкому і створили авто-

номний виконком, до складу якого 
входило сім осіб на чолі з Тимарев-
ським. Цей виконком мав тісний 
зв’язок з партизанами і обстоював 
антирадянську позицію. На зібран-
ні жителів с. Воргол Ярославецької 
волості ухвалено «не ухилятися від 
підпорядкування радянській владі 
настільки, наскільки буде можливо. 
До грабунків і насилля не припуска-
тися». У с. Литвиновичі тієї ж волос-
ті вирішили: «Вимоги, що надходять 
у волосний виконком, пересилати у 
сільський виконком, котрий сам ви-
рішить можливість його виконання».

У своїх звітах радянські пра-
цівники зазначали, що у села Глу-
хівської волості виїхати нікому не 
вдалося, оскільки їхати туди озна-
чає їхати на вірну смерть. У низ-
ці сіл, куди приїхали інструктори 
для організації влади на місцях, 
на збори ніхто не з’явився попри 
всі заходи інформування населен-
ня. Найбільше невдоволення серед 
селян викликала узурпація вла-
ди комуністами та їхня продоволь-
ча політика. 13 грудня 1919 року в 
с.Ярославець відбувся з’їзд селян 
і робітників Глухівського повіту, де 
була ухвалена резолюція з деталь-
ним викладенням політичної плат-
форми місцевого повстанства: «По 
питанню про поточне політичне і на-
ціональне питання постановили:

1. Не визнавати ніякої політич-
ної партії за можновладну.

2. Ми, уродженці України, вима-
гаємо повної автономії як Україні, 
так і іншим народам, створити фе-
дерацію вільних народів на чолі з 
федеральним урядом, що має скла-
датися з представників всіх націо-
нальностей, пропорційно кількості 
населення.

3. Ми, селяни, вимагаємо, щоб 
влада була цілком передана радам, 
а не партії комуністів чи якій-не-
будь іншій, щоб до рад входили дій-
сно представники робітників, селян 
і трудової інтелігенції.

4. Ми, селяни, вимагаємо по-
вних політичних прав для селян, ро-
бітників, трудової інтелігенції, а та-
кож вимагаємо передачі всієї вла-
ди цим трьом категоріям трудящих.

Порядок виборів ми визнаємо 
наступний:

1. Повітовий з’їзд обирає в по-
віти, він же обирає і в центр, і у різні 
органи: у федеральний уряд, як Все-
російський так і Всесвітній, обира-
ють Центрову Раду, кожен свої ра-
йонні одиниці.

2. Ми, селяни, крім виборної 
ради, вимагаємо створення вибор-
чого контролюючого органу з пред-
ставників селян, робітників, трудо-
вої інтелігенції для контроля і суду 
над урядовими органами, і такий 
контроль іменувати Радою Старій-
шин. Ми, селяни, не бажаємо за-
гарбництва і насилля щодо інших 
народів, регулярної армії не визна-
ємо, а лише озброєний народ.

3. З питання організації рад на 
місцях з’їздам була винесена на-
ступна резолюція: всюди на місцях, 
як-то в селах, волостях, повітах і в 
центрі мають бути обрані ради рів-
ним прямим таємним голосуванням 
всього трудового населення. Орга-
ни влади мають обиратися, всі гро-
мадяни повинні мати право відкли-
кати, переобирати і контролювати 
своїх представників у радах.

4. З питання про організацію 
районної ради була винесена на-
ступна резолюція: постановили об-
рати районну раду у кількості 5 чо-
ловік, більшістю голосів було обра-
но: Маслова, Криущенка, Да-
денка, Ігнатенка (прізвище 
останнього невідоме).

Чернігівщина буремна 

Анархо-махновський 
повстанський рух у 1919 – 1921 рр.

Махновці

Нестор Махно, цей український Че Гевара, увійшов в істо-
рію як палкий захисник селян і як творець Повстанської ар-
мії. Його ідеї сколихнули тогочасне суспільство і залишають-
ся актуальними й досі.

Махновські загони оперували і на Чернігівщині. Про це 
розповідає історик Євген Населевець.
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Анархо-махновський 
повстанський рух у 1919 – 1921 рр.

Питання господар-
че і земельне. Заслухав-

ши низку ораторів, прийшли 
до наступного висновку: всі зем-

лі мають бути передані на користь 
трудящих методом зрівняльного 
наділення безземельних і малозе-
мельних селян за рахунок еконо-
мічних земель, а також заможного 
селянства.

Для правильного наділення 
землею організувати сільські, во-
лосні, районні або повітові земель-
ні комісії, які мають негайно при-
ступити до обліку землі, природних 
угідь і житла всього населення.

Організаційне питання. В селах 
мають бути організовані селянські 
бойові дружини, до яких би входили 
люди чесні, дружини мають обира-
ти зі свого середовища командира 
загону і писаря, а для координації 
по одному чоловіку від дружини до 
ради бойових дружин.

Голова з’їзду: Шевченко. Това-
риш голови: Воловик. Секретарі: 
Дубинко і Козинцев».

Наприкінці 1919 року у Коно-
топі розмістився штаб 12-ої ар-
мії. Командування армії висунуло 
партизанам пропозицію: визна-
ти армійського представника Бе-
битова командиром усіх парти-
занських загонів. 22 – 23 грудня 
1919 р. у с.Ярославець відбувся 
з’їзд 56 селянських бойових дру-
жин під головуванням Криущенка 
за участю 250 делегатів, де було 
вирішено кандидатуру Бебитова 
відхилити і призначенців з центру 
не приймати.

27 грудня 1919 року в Коно-
топі відбулася об’єднана нарада 
членів Кролевецького ревкому з 
представництвом Конотопсько-
го повітового ревкому і уповнова-
женим 12-ої армії. На нараді ста-
вилося єдине питання — розроб-
ка плану боротьби з анархо-пар-
тизанщиною у Кролевецькому, 
Конотопському, Глухівському і Пу-
тивльському повітах. Усі доповіда-
чі зазначали, що місцевими сила-
ми немає змоги встановлювати в 
селах більшовицьку владу (лише 
навколо Кролевця кількість пар-
тизанів оцінювалася у п’ять тисяч 
бійців). Було одноголосно ухвале-
но: доручити представнику коман-
дування Бебитову виділити 2500 
червоноармійців, підрозділ кава-
лерії з 200 шабель та гармати для 
боротьби з повстанством.

Командування 12-ої армії на-
правило у повіти 7-у дивізію, яка 
на початку 1920 року провела ка-
ральну експедицію. Друга значна 
операція розпочалася 25 черв-
ня 1920 року. Загін курсантів на-
вчальної школи 1-го радянського 
запасного полку під командуван-
ням Азарова був направлений на 
боротьбу з повстанством у Кро-
левецькому та Глухівському пові-
тах. У районі сіл Дубовичі та Ярос-
лавець Глухівського повіту парти-
зани зазнали поразки, були захо-
плені їхній обоз, штаб та майно. У 
бюлетені політвідділу 12-ої армії 
повідом лялося: «У Кролевецькому 
та Глухівському повітах відновлена 
тверда зразкова радянська вла-
да…, 25 червня цього року вдало-
ся з корінням вирвати бандитизм 
на території повітів…».

Але до встановлення «твердої і 
зразкової» радянської влади у за-
значених повітах було ще далеко. 
Партизанські загони продовжува-
ли активно діяти. У звітах про по-
літичний стан у Глухівському повіті 
за січень 1921 р. повідомляється: 
«Бандитизм розвинутий у широко-
му масштабі, захоплюються села, 

розганяються виконкоми, ради». 
Це підтверджується наступними 
фактами з цього ж таки звіту:

5 січня с.Есмань було захопле-
не повстанцями, роззброєно де-
кілька червоноармійців. Мобіліза-
ція в селі не відбувається.

10 січня невідомі повстанці на-
пали на Уланівський волвиконком, 
знищили печатки і документи, вна-
слідок чого він перестав функціо-
нувати.

11 січня розігнані сільвикон-
ком і сільрада, вбитий десятник у 
Чорнотичах Тулиголівської волос-
ті. Загін Маслова та Артамонова 
роз’їжджає відкрито з одного села 
до іншого.

12 січня о 7-ій вечора 9 неві-
домих, озброєних гвинтівками, за-
йшли до сільвиконкому іншого села 
Тулиголівської волості, заарешту-
вали голову, забрали печатку і до-
кументи.

28 січня о 3-ій годині дня в 
с.Слоут Глухівської волості приїхав 
загін з 20 осіб, роззброїв міліціо-
нерів і виїхав у с.Березу. А о 5-ій 
годині через це село проїхав загін 
Маслова і Артамонова у кількості 
50 осіб, озброєний револьвера-
ми, бомбами, гвинтівками і куле-
метами.

30 січня в с.Землянка Тулиго-
лівської волості знаходився загін 
повстанців у кількості 200 чоло-
віків.

На початку 1921 року найак-
тивніший рух спостерігався у Тули-
голівській, Ярославецькій, Уланів-
ській, Есманській волостях. Шта-
би повстанців знаходилися у міс-
течку Дубовичі, хуторі Гутка, селах 
Каплиця, Ярославець та Сухо-
діл. На чолі партизанів у цей час 
були Артамонов, Маслов, Яценко, 
Київський,Федько Тарас, Сергій Пе-
чений, Тидень та інші.

Припинення існування Глухів-
ської повстанської республіки збі-
глося із загальною кризою по-
встанського руху 1921 року. У цей 
час активізувала боротьбу із глу-
хівськими партизанами Губчека на 
чолі з Біксоном. Для розвідки залу-
чили 68 місцевих селян, які мали 
зібрати відомості про розташуван-
ня повстанських загонів та відно-
сини між ними.

14 жовтня 1921 року до Глу-
хова прийшли Артамонов, Бойко, 
Федченко, Сердюк і Фесенко та до-
бровільно склали зброю. Так само 
вчинив Тидень і Київський. Загони, 
що не захотіли припиняти бороть-
бу, були розбиті.

У 1919 – 1920 рр. на території 
Дмитрівської волості Новгород-Сі-
верського повіту діяв загін отама-
на Гриви, штаб якого знаходився в 
селі Олтар. Чисельність загону не-
відома.

Про цей загін маємо лише таку 
інформацію. У грудні 1919 року 
старший міліціонер Дмитрівської 
волості Василь Гончаров прибув 
у відрядження до с. Олтар, де зу-
стрівся з секретарем місцевого 
комнезаму. Останній доповів, що 
в селі діє загін анархістів на чолі з 
Гривою. Не встигли вони закінчити 
розмову, як у хату зайшов сам Гри-
ва з п’ятьма чоловіками і роззбро-
їв міліціонерів. З’ясувалося, що 
комнезам у селі розпущений, вся 
документація спалена, а замість 
нього створений штаб повстанців, 
настрій серед селян антирадян-
ський. Подальша доля загону неві-
дома.

У 1919 –1921 рр. на півдні Чер-
нігівської та півночі Полтавської 
губерній діяв загін Марусі Чорної. 
«Військо тітоньки Марусі» склада-

лося з 300 піхотинців і 20 кава-
леристів. На озброєнні мали 4 ку-
лемети. Один із командирів заго-
ну — син священика Прилуцького 
повіту Тарасевич. Міські жителі пе-
реказують, що Маруся була чорня-
вою дівчиною, зі шрамом на щоці. 
Мала дуже відчайдушну вдачу. Її 
загін тероризував радянських пра-
цівників, нищив органи радянської 
влади.

Уночі з 7 на 8 жовтня 1920 р. 
загін Марусі Чорної розібрав за-
лізничне полотно за шість верст від 
Бобровиці у напрямку на Ніжин. Під 
укіс пішов поїзд з 9 вагонами.

Ранком 15 жовтня загін рушив 
на с.Голубівка Прилуцького повіту, 
а звідти — на Мамаївку та Лино-
вицю. Його переслідували війська 
65-го стрілецького полку внутріш-
ньої служби разом з пирятинською 
та прилуцькою міліцією. 17 жовтня 
коло станції Грабарівка загін Мару-
сі  під час бою з червоноармійцями 
зазнав значних втрат: 23 вбитих і 
48 поранених. Подальша доля цьо-
го формування не з’ясована.

1921 року на території Со-
сницького повіту діяв загін отама-
на Рака. Уперше він згадується у 
протоколі засідання губернської 
військової наради по боротьбі з 
бандитизмом від 29 квітня 1921 
року, на якій Губчека було доруче-
но налагодити агентурну роботу зі 
збирання інформації про загін.

Активність загону значно зрос-
ла у грудні 1921 року. На баских 
конях у зимовій упряжі з виши-
тим чорним прапором анархістів, 
озброєний кулеметами, гвинтівка-
ми і гранатами, загін швидко пере-
сувався з одного населеного пунк-
ту до іншого, знищував радянських 
працівників та громив органи вла-
ди. Маючи тісний зв’язок з місце-
вим селянством, загін Рака легко 
уникав сутичок з більшовицькими 
загонами. Після з’єднання із заго-
нами Медведєва чисельність його 
була 70 осіб.

Під загрозою нападу партиза-
нів опинилася Корюківка: повстан-
ці вже активно діяли у навколиш-
ніх селах. Весь більшовицький ак-
тив був приведений у бойову го-
товність, встановлене цілодобове 
чергування.

У цей час у Корюківській во-
лості з’явився кавалерійський за-
гін, очолюваний Олександром Гар-
нієром — колишнім моряком ес-
мінця «Разящий». Цей загін рані-
ше вже переслідував повстанців 
Рака і мав з ним сутички. 31 груд-
ня загін Гарнієра рушив до с.Бреч, 
розташованого неподалік Сосни-
ці, яке в цей час перебувало в ру-
ках повстанців. Сюди підійшов та-
кож загін корюківських комуністів 
і комсомольців. Бій зав’язався на 
території села, але під натиском 
кавалеристів Гарнієра партизани 
відійшли на околицю села з пересі-
ченою місцевістю на узліссі, де за-
йняли зручну позицію.

Сам отаман з добре захище-
ного місця шквальним вогнем ку-
лемета стримував більшовицьку 
кавалерію. Один з комсомольців, 
зайшовши з тилу, кинув гранату. 
Отаман Рак був убитий, а кулемет-
ний вогонь зупинений. Кавалерія 
більшовиків пішла в атаку. У розпа-
лі бою загинув Гарнієр та двоє за-
ступників Рака — Медведєв і Голу-
бєв. Повстанці почали відступати 
у бік Сосниці. За іншими даними, 
Медведєв залишився живий і очо-
лив загін. Втрати повстанців — 11 
осіб. Червоноармійців убито троє, 
стільки ж — поранено.

Значного розголосу набув рейд 

по Чернігівщині махновського за-
гону під командуванням Феодосія 
Щуся навесні 1921 року.

Незадовго до цього до Махна 
прибула делегація селян від декіль-
кох повітів Чернігівської губернії 
з проханням «завітати» до їхнього 
краю. Сам Махно рушив разом із 
групою Петренка у кількості 1500 
шабель, що складалася з двох 
полків, але на Полтавщині вони 
були затиснуті з усіх боків потуж-
ними більшовицькими частинами. 
Контратака махновців виявилася 
вдалою — противник ущент роз-
битий, велика кількість червоноар-
мійців потрапила у полон.

Через два дні атаки більшо-
вицьких частин поновилися. Про-
тягом цих виснажливих боїв мах-
новці відбивали атаки червоноар-
мійців, але 24 березня в одній з 
контратак Махно був поранений у 
стегно навиліт і впав з коня. Його 
поклали на кулеметну тачанку і по-
чали відступ.

16 березня вирішили перефор-
мувати групи у підрозділи по 100-
200 бійців і розіслати їх у різні ра-
йони для розгортання повстан-
ського руху. З Махном лишився 
особливий полк з 200 бійців, на 
який того ж дня наскочила 9-та ка-
валерійська дивізія і протягом 13 
годин 180 верст переслідувала 
його. 17 березня виснажених по-
встанців атакували свіжі кавале-
рійські частини, що переважали 
чисельно у 4 – 5 разів, і запеклий 
бій зав’язався за 40 – 50 сажнів 
від тачанки, де лежав Махно. Вря-
туватися «батькові» вдалося лише 
завдяки п’ятьом кулеметникам-
смертникам, які добровільно стри-
бали з тачанок і кулеметним вог-
нем та бомбами зупиняли погоню.

У квітні 1921 року загону Щуся, 
що налічував 500 – 600 шабель 
і 90 – 100 тачанок, вдалося про-
битися на Чернігівщину. За раху-
нок місцевих селян його кількість 
збільшилася до 1000 осіб. Багато 
бійців було вдягнуто в червоноар-
мійську форму, що вводило в ома-
ну супротивника. Бойовий шлях за-
гону проліг по багатьох населених 
пунктах південних повітів Чернігів-
ської губернії, де нищилися уста-
нови радянської влади, комуністи, 
комнезамівці. Мало не у кожному 
селі селяни передавали махнов-
цям протоколи сільських зборів з 
резолюціями про повну підтримку 
їхніх дій.

Рейд супроводжувався без-
перервними боями з підрозді-
лами Червоної Армії, міліції та 
ЧК. 25 квітня був захоплений 
Дубов’язівський цукровий завод, а 
пізніше і Парафіївський.

На губернській військовій на-
раді розробили план протидії мах-
новцям, яким передбачалося від-
стояти артилерійські склади у Ні-
жині й не допустити з’єднання заго-
ну Щуся із загоном отамана Галаки, 
що діяв у Городнянському повіті. 
Начальник губернської міліції за-
пропонував начальнику ніжинської 
міліції Точоному виступити із заго-
ном міліції на с.Дорогинку, зайняв-
ши його до приходу махновців, ви-
користати гарні природні умови для 
влаштування засідки. У Ніжині ого-
лосили воєнний стан. Усі комуніс-
ти і комсомольці були мобілізова-
ні та озброєні. Сформований загін 
у складі близько 150 осіб: ніжин-
ської повітової міліції — 40 піших і 
15 кінних, а також із продовольчої 
роти 90 червоноармійців-вихідців 
з Росії. Очолив його начальник по-
вітової міліції Н.Точоний. Усі бійці 
загону були озброєні рушницями і 

гранатами, мали 2 ручних і 2 стан-
кових кулемети.

29 квітня о четвертій годині 
ранку ніжинський загін підійшов до 
Дорогинки, але там їх чекав «сюрп-
риз»: напередодні вночі махнов-
ці зайняли село, порубали міліціо-
нерів, комнезамівців і членів сіль-
ради. Помітивши більшовицький 
загін, повстанці зосередилися на 
краю села у кінному строю, захо-
вавшись у перелісках та ярах, і, та-
ким чином влаштувавши засідку, 
чекали моменту для атаки.

Напад махновців виявив-
ся для більшовиків несподіван-
кою, оскільки вони навіть не ви-
слали розвідки. Спочатку повстан-
ці відкрили вогонь, а потім стрім-
ким галопом кинулися в атаку. У 
лавах противника почалася пані-
ка, але шквальним вогнем їм вда-
лося відбити перший наступ. Біль-
шовики вирішили зайняти кругову 
оборону і використати кулемети, 
але махновська кіннота вдарила з 
флангів, оточила ніжинський загін 
і розбила його вщент. З усього за-
гону дивом вижили лише два бійці. 
Тіла загиблих були поховані у брат-
ській могилі в Гоголівському парку 
м.Ніжина.

Ніжин опинився під загрозою 
нападу, в місті не було жодної вій-
ськової частини. Згодом на лінію 
Бобровиця – Ніжин вийшов броне-
потяг, почали підтягуватися черво-
ноармійські частини. Маневрено-
му загону 58-го полку 7-ої Володи-
мирської дивізії разом із загоном 
з 63 продармійців під командуван-
ням Давидова вдалося вибити мах-
новців із Дорогинки.

1 травня Щусь повів наступ з 
Козар на Носівку, але під натис-
ком більшовицьких загонів, під-
триманих бронепотягом, змуше-
ний був відступити. 3 травня від-
бувся бій з частинами 546-го полку 
під с.Лихачевим на межі Козелець-
кого повіту, де повстанці зазнали 
значних втрат. 4 травня відбувся 
бій біля Макіївки, а наступного дня 
—біля Парафіївки. Виснажені без-
перервними боями махновці ру-
шили на Полтавщину для підтрим-
ки місцевого повстання, де невдо-
взі в одному з боїв Феодосій Щусь 
загинув.

Анархо-махновський повстан-
ський рух на Чернігівщині увібрав 
у себе всі сильні та слабкі сторо-
ни загальноукраїнського повстан-
ського руху. Основними характе-
ристиками цього руху, що спирав-
ся на селянські маси, були стихій-
ність, відсутність чіткої політичної 
платформи і слабка координація 
дій між різними загонами, відсут-
ність єдиного політичного проводу 
та локальність дій багатьох форму-
вань. Вагомі причини поразки руху 
опору — нерозвиненість політич-
ної та національної свідомості то-
гочасного селянства, його розкол 
за майновою ознакою, репресії ра-
дянської влади. Чисельно повстан-
ці значно поступалися більшовиць-
ким збройним формуванням. По-
встанці намагалися компенсува-
ти це раптовістю та маневреністю 
своїх дій. Непоганою розвідкою 
для партизанів були місцеві селя-
ни, які до того ж підтримували їх 
матеріально.

Та попри всі недоліки «анархо-
махновський» повстанський рух 
вписав яскраву, хоча поки що ма-
ловідому, сторінку в історію нашо-
го краю.

Євген НАСЕЛЕВЕЦЬ,
«Сіверянський літопис»

(«Північний вектор») 
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Один долар вісімдесят сім 
центів. Це було все. Із них 
шістдесят центів — монетка-
ми по одному центу. Вона від-
войовувала кожну монетку, 
торгуючись із бакалійником, 
зеленярем, м’ясником так за-
пекло, що аж вуха палали від 
мовчазного осуду її скупості, 
викликаної надмірною ощад-
ливістю. Делла тричі пере-
лічила гроші. Один долар ві-
сімдесят сім центів. А завтра 
Різдво.

Що було діяти — хіба впас-
ти на стару потерту маленьку 
кушетку і заплакати. Так Дел-
ла і зробила. З цього маємо 
дійти повчального висновку, 
що життя складається зі сліз, 
зітхань, усмішок, причому зі-
тхання переважають.

Поки господиня перехо-
дить поступово від першої 
стадії до другої, огляньмо її 
господу. Мебльована квар-
тира за вісім доларів на тиж-
день. Не можна сказати, що 
вона зовсім убога, але щось 
спільне з цим поняттям, без-
перечно, має.

Внизу, у вестибюлі, — 
скринька для листів, у щілину 
якої не ввійшов би жоден лист, 
і кнопка електричного дзво-
ника, з якої жодному смерт-
ному не пощастило б витис-
нути ніякого звуку. На дверях 
була ще прикріплена картка з 
написом «М-р Джеймс Діллін-
гем Янг».

Слово «Діллінгем» роз-
тягнулось на всю довжину в 
той недавній час процвітан-
ня, коли власник цього імені 
одержував тридцять доларів 
на тиждень. Тепер він заро-
бляв тільки двадцять доларів, 
і літери в слові «Діллінгем» по-
блякли, немовби серйозно за-
мислились, чи не скоротитися 
їм до скромного, без претензій 
«Д». Та хоч коли містер Джеймс 
Діллінгем Янг, приходячи до-
дому, піднімався у свою квар-
тиру на верхньому поверсі, 
його завжди зустрічав вигук 
«Джиме!» і гарячі обійми мі-
сіс Джеймс Діллінгем Янг — її 
ви вже знаєте як Деллу. А це й 
справді так гарно!

Делла перестала плакати і 
провела пуховкою по щоках. 
Вона стояла біля вікна, сум-
но дивлячись на сірого кота, 
який прогулювався по сіро-
му паркану в сірому дворі. За-
втра Різдво, а у неї тільки до-
лар і вісімдесят сім центів, 
щоб купити подарунок Джи-
мові! Вона місяцями еконо-
мила буквально кожен цент, 
і ось це все, що вдалося зі-
брати. За двадцять доларів 
на тиждень далеко не заїдеш. 
Витрати були більші, ніж вона 
розраховувала. Витрати за-
вжди більші. Тільки долар і ві-
сімдесят сім центів, щоб купи-
ти подарунок Джимові, її Джи-
мові! Багато щасливих годин 
провела вона, роздумуючи, 

що б таке подарувати йому 
на Різдво. Щось особливе, 
рідкісне, коштовне, хоч трохи 
гідне високої честі належати 
Джимові.

Між вікнами кімнати сто-
яло трюмо. Можливо, вам ні-
коли не випадало дивитися 
в трюмо у восьмидоларовій 
мебльованій квартирі. Дуже 
худа і дуже рухлива людина, 
спостерігаючи швидку зміну 
своїх відображень у його до-
вгих та вузьких дзеркалах, 
може отримати досить точне 
уявлення про свою зовніш-
ність. Делла була струнка, і їй 
пощастило опанувати це мис-
тецтво.

Вона раптом одійшла од ві-
кна і зупинилася перед дзер-
калом. Очі її сяяли, як діаман-

ти, але за якихось двадцять 
секунд обличчя втратило свої 
кольори. Вона хутенько ви-
смикнула шпильки і розпусти-
ла своє довге волосся.

У подружжя Джеймс Ді-
ллінгем Янг було дві речі, яки-
ми вони дуже пишалися. Одна 
— це золотий годинник Джи-
ма, що належав колись його 
батькові та дідові, друга — 
волосся Делли. Якби цариця 
Савська жила в будинку на-
впроти, а Делла, помивши го-
лову, сушила б своє волосся 
біля вікна, воно б затьмарило 
блиск оздоб і коштовностей 
її величності. Якби цар Соло-
мон був швейцаром у будин-
ку, де вони жили, і зберігав 
би всі свої скарби в підвалі, 
Джим, проходячи повз нього, 
завжди діставав би свій го-
динник, щоб побачити, як Со-
ломон рве собі бороду від за-
здрощів.

Прекрасне волосся Дел-
ли розсипалось каштанови-
ми хвилями, сяючи, мов стру-
мені водоспаду. Воно спада-
ло нижче її колін і вкривало, 
наче плащем, майже всю її 
постать. Потім вона знову, не-
рвуючи і поспішаючи, підібра-
ла його. Завагавшись, посто-
яла якусь мить нерухомо, і дві 
чи три сльози впали на потер-
тий червоний килим.

Мерщій надіти старенький 
коричневий жакет і старень-
кий коричневий капелюшок! 
Махнувши спідницею, Делла 
кинулася до дверей і вибігла з 
дому на вулицю, а в очах у неї 
ще поблискували діамантови-
ми краплями сльози.

Вона зупинилась перед 
дверима з вивіскою: «М-м Со-
фроні. Найрізноманітніші ви-
роби з волосся». Делла вибі-
гла на другий поверх і спини-
лася, переводячи дух, серце 
її швидко билося. Мадам Со-
фроні була здоровенна білява 
жінка з сухими манерами.

— Чи не купите ви моє во-
лосся? — спитала Делла. 

— Я купую волосся, — від-
повіла мадам.— Зніміть капе-
люшок, треба подивитися, що 
за товар.

Знову заструменів кашта-
новий водоспад.

— Двадцять доларів, — 
сказала мадам, звично зва-

жуючи в руці волосся.
— Давайте мерщій, — про-

мовила Делла.
Дві години після цього 

пролетіли на рожевих крилах 
— вибачайте за банальну ме-
тафору. Делла бігала по крам-
ницях, шукаючи подарунок 
Джимові.

Нарешті знайшла. Безпе-
речно, ця річ була створена 
для Джима, і тільки для ньо-
го. Нічого схожого не було в 
жодній іншій крамниці, вона 
вже все перевернула там до-
гори дном. Це був платиновий 
ланцюжок для кишеньково-
го годинника, простий і стро-
гий, він привертав увагу ко-
штовністю матеріалу, з якого 
був зроблений, а не мішур-
ним блиском — саме такими 

мають бути всі гарні речі. Він 
навіть був гідний годинника. 
Побачивши його, Делла від-
разу дійшла думки, що ланцю-
жок повинен належати Джи-
мові. Він був такий, як Джим. 
Скромність і гідність — ці 
якості були в них обох. За лан-
цюжок довелося заплатити 
двадцять один долар. У Дел-
ли лишилося ще вісімдесят 
сім центів, і вона поспішила 
додому. З таким ланцюжком 
Джим у будь-якому товаристві 
зможе дістати свій годинник, 
глянути, котра година, бо хоч 
який чудовий був той годин-
ник, а Джим іноді дивився на 
нього крадькома, бо висів він 
не на ланцюжку, а на старому 
шкіряному ремінці.

Коли Делла повернулася 
додому, її захоплення трохи 
вщухло, натомість з’явилися 
передбачливість та розсудли-
вість. Вона дістала щипці для 
завивання, запалила газ і по-
чала виправляти спустошен-
ня, вчинені великодушністю 
та любов’ю. А це завжди над-
звичайно важка праця, дорогі 
друзі, велетенська праця.

За сорок хвилин її голова 
вкрилася дрібними кучери-
ками, і Делла стала дуже схо-
жою на хлопчиська, що втік 
з уроків. Довгим, уважним 
і критичним поглядом вона 
глянула на себе в дзеркало.

«Якщо Джим не вб’є мене 
з першого погляду, — поду-
мала, — то, глянувши вдруге, 
скаже, що я схожа на хорист-
ку з Коні-Айленда. Але що, що 
могла б я зробити з одним до-
ларом і вісімдесятьма сімома 
центами?!»

О сьомій годині кава була 
готова, а гаряча сковоро-
да стояла на плиті, чекаючи, 
коли на ній смажитимуться 
котлети. 

Джим ніколи не спізню-
вався. Делла затиснула в 
руці платиновий ланцюжок 
і сперлася на краєчок стола 
біля вхідних дверей. Невдовзі 
вона почула його кроки вни-
зу на сходах і на мить зблід-
ла. Вона мала звичку звер-
татися до Бога з коротеньки-
ми молитвами з приводу вся-
ких життєвих дрібниць і тепер 
швиденько зашепотіла: «Гос-
поди, зроби, будь ласка, так, 

щоб я все ще сподобалася 
йому!»

Двері відчинилися, Джим 
увійшов і причинив їх. Його 
худе обличчя було заклопо-
тане. Бідолаха, у двадцять 
два роки він мав годувати 
сім’ю! Йому давно треба купи-
ти нове пальто, і рукавичок у 
нього не було.

Джим увійшов і завмер, 
наче сетер, що збираєть-
ся кинутися на перепелицю. 
Його очі спинилися на Деллі, 
в них був вираз, якого вона 
не могла зрозуміти, і їй ста-
ло страшно. Це не були ні гнів, 
ні здивування, ні докір, ні жах 
— жодне з тих почуттів, яких 
вона могла сподіватись. Він 
просто пильно дивився на неї, 
і на обличчі у нього був отой 

дивний вираз.
 Делла зіскочила зі столу і 

кинулась до нього.
 — Джиме, милий,— вигук-

нула вона, — не дивись так на 
мене! Я обстриглася і прода-
ла волосся, бо я б не пережи-
ла, якби нічого не змогла по-
дарувати тобі на Різдво. Воно 
знову виросте! Ти ж не гні-
ваєшся, ні? Я повинна була 
це зробити. Волосся у мене 
росте дуже швидко. Поздо-
ров мене з Різдвом, Джиме, 
і будьмо щасливі. Ти ж навіть 
не знаєш, який гарний, чудо-
вий подарунок я приготувала 
для тебе!

— Ти обстригла волосся? 
— насилу спитав Джим, так, 
наче він не міг усвідомити 
цього очевидного факту, хоч 
його мозок напружено пра-
цював.

— Обстригла і продала 
його, — відповіла Делла. — 
Але ж я тобі все одно подоба-
юсь? Я ж така сама, тільки з 
коротким волоссям!

Джим здивовано оглянув 
кімнату.

— То, виходить, твого во-
лосся вже нема? — спитав 
він з якимсь безглуздим ви-
разом.

— І не шукай його, не зна-
йдеш, — відповіла Делла, — 
кажу ж тобі: я його продала 
— обстригла і продала. Сьо-
годні Святвечір, Джиме. Будь 
зі мною ласкавий, це ж я зро-
била для тебе. Можливо, во-
лосся на моїй голові і можна 
було б перелічити, — в її голо-
сі раптом прозвучала глибока 
ніжність, — але ніхто й ніколи 
не зможе виміряти мого ко-
хання до тебе! Смажити кот-
лети, Джиме?

І Джим раптом наче про-
кинувся від важкого сну. Він 
обняв свою Деллу. Будьмо 
скромні — відвернімося на 
якихось десять секунд і за-
ймімося чимось іншим. Поду-
маймо, наприклад, яка різни-
ця між вісьмома доларами на 
тиждень і мільйоном на рік? І 
математик, і мудрець дадуть 
неправильні відповіді. Волх-
ви принесли коштовні дари, 
але серед них не було одно-
го. Цей туманний натяк ми 
роз’яснимо пізніше.

Джим витяг із кишені сво-

го пальта пакуночок і кинув 
його на стіл.

— Зрозумій мене правиль-
но, Делл, — сказав він. — Ні-
яка стрижка, ніякі нові зачіс-
ки не примусять, щоб я роз-
любив тебе, дівчинко. Але 
розгорни цей пакунок — і ти 
зрозумієш, чому я спершу тро-
хи розгубився.

Білі спритні пальчики ро-
зірвали мотузку й папір. Про-
лунав крик захвату, а на зміну 
йому — ой леле! — прийшли, 
як то буває тільки у жінок, по-
токи сліз та зойки. Довелось 
негайно вдатися до всіх за-
спокійливих засобів, які тіль-
ки були у господаря квартири.

Річ у тому, що на столі ле-
жали гребінці, набір гребінців 
— бічні й задні, — якими Дел-
ла давно любувалася на одній 
з бродвейських вітрин. Чудові 
гребінці, справжні черепахо-
ві, прикрашені по краях дріб-
ними коштовними каменями, і 
саме того відтінку, що пасував 
би до її волосся. Гребінці ко-
штували дорого, вона знала 
це, і її серце давно вже нило 
від того, що не було ні якої на-
дії купити їх. Тепер вони нале-
жали їй, але де ж ті коси, що 
їх прикрасили б ці довгождані 
гребінці?

Проте вона міцно притис-
ла їх до грудей, підвела наре-
шті затуманені сльозами очі, 
усміхнулася і промовила:

— У мене дуже швидко 
росте волосся, Джиме!

Делла підскочила, як 
ошпарене котеня, і вигукнула:

— О Господи!
Джим ще не бачив свого 

чудового подарунка. Вона ху-
тенько подала йому на долоні 
ланцюжок. Матовий коштов-
ний метал, здавалося, зася-
яв відбитим світлом її гарячої 
і щирої радості.

— Ну, правда ж, гарний, 
Джиме? Я обнишпорила все 
місто, поки знайшла його. Те-
пер ти можеш дивитися, котра 
година, хоч сто разів на день. 
Дай-но мені свій годинник. Я 
хочу побачити, який вигляд 
він матиме з ланцюжком.

Але Джим не послухався 
— він ліг на кушетку, заклав 
руки під голову і всміхнувся.

— Делл,— сказав, — да-
вай сховаємо свої подарунки 
до іншого часу. Вони занадто 
гарні, щоб так зразу ними ко-
ристуватися. Я продав годин-
ник, щоб купити тобі гребінці. 
А тепер, гадаю, пора смажити 
котлети.

Волхви, ті, що принесли 
дари немовляті в яслах, були, 
як ви знаєте, мудрі люди, над-
звичайно мудрі люди. Вони 
винайшли звичай робити різд-
вяні подарунки. Бо вони були 
мудрі, і дари їхні були мудрі, не 
виключено, що їх можна було 
навіть замінити, якщо трапля-
лися два однакових подарун-
ки. А я розповів вам нічим 
не примітну історію про двох 
дурненьких дітей, які жили у 
восьмидоларовій квартирі й 
зовсім немудро пожертвува-
ли одне для одного найдорож-
чими своїми скарбами. Але до 
відома мудреців наших днів 
слід сказати, що з усіх, хто ро-
бив подарунки, ці двоє були 
наймудріші. З усіх, хто прино-
сить і приймає дари, найму-
дріші тільки такі, як вони. Це 
всюди так. Вони і є волхви.

 
1905 

О.Генрі

Дари волхвів
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Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Безграмотні повин-

ні диктувати. 
 Одні хотіли б розумі-

ти те, у що вірять, інші — по-
вірити в те, що розуміють. 

 Там, де всі співають 
на одній ноті, слова не ма-
ють значення. 

 Часто дах над голо-
вою не дає людям рости. 

 Досить піддатися 
ілюзії, щоб відчути реальні 
наслідки. 

 Щоб дістатися до 
витоків, потрібно плисти 
проти течії. 

 Життя змушує лю-
дину до багатьох добровіль-
них дій.

Було колись...
 У Бернарда Шоу 

якось запитали: «В чому 
правда життя?»

Видатний драматург 
відповів: «У тому, що ми 
змушені часто брехати».

 — Скільки б Ви хо-
тіли заробляти, щоб Вам 
вистачало? — запитали у 
Бернарда Шоу. 

— Стільки, скільки 
заробляю на думку моїх су-
сідів.

 Альберт Ейнштейн 
зайшов пообідати до ресто-
рану. Взявши до рук меню, 
раптом виявив, що не може 
його почитати, бо забув 
окуляри. Він попросив по-
читати меню офіціанта. Той 
з жалем подивився на літ-
нього джентльмена і мо-
вив: «Вибачте, сер, я теж не 
вмію читати».  

Куточок 
гумору

— Рабинович, а Ви 
яким жінкам віддаєте пере-
вагу — струнким чи повним? 

— Звичайно ж, по-
вним. Мені вісімдесят років, 
і я кравець! 

* * *
— Ну в тебе й шия... 
— Сало їм. 
— Їж, що хочеш, але 

шию треба мити. 

* * *
— Доброго ранку, пане 

Кон. Куди це Ви так поспі-
шаєте? 

— Та ось вирішив за-
страхувати свою дачу від по-
жежі й повені. 

— Від пожежі — це я ро-
зумію. Але як Ви влаштуєте 
повінь?! 

* * *
— Миколо, за тобою 

тепер сто гривень. 
— Де саме?! 

* * *
— Мадам, чому Ви 

так мало їсте?
— Бережу фігуру!
— Але, щоб зберегти 

Вашу фігуру, треба їсти і їсти!

* * *
— Іване, щось твоя 

дочка довго не виходить за-
між? 

— Бо вона занадто 
розумна, аби вийти заміж за 
того ідіота, який погодиться 
на ній одружитися!

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
Тоді Ви можете допомогти в 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:
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МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
Рахунок №26207010411229,
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Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. 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: в продажу  книги, музика, мистецтво, су-

веніри, канцтовари, а також  туризм, екскурсії, прове-
дення презентацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, 
кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню ду-
ховних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  
(066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

У світі цікавого

Театральна афіша

У Чернігівському культурно-мистецькому 
центрі «Інтермеццо» пройшла виставка фото-
графій конкурсу «Вікі любить пам’ятки-2013». 
Було близько 70 фотографій, переваж-
но переможців української та міжнарод-
ної частини конкурсу, а також низка світлин 
— пам’яток історико-культурної спадщини 
Чернігівщини.

Відкривав виставку член громадської ор-
ганізації «Вікімедіа Україна» Микола Приходь-
ко. Він розповів про історію конкурсу, який 
було засновано 2010 року як ініціатива нідер-
ландських вікіпедистів, а в Україні уперше про-
ведений 2012 року. Головна мета цього міжна-
родного конкурсу полягає у зборі фотографій 

пам’яток історично-культурної спадщини Укра-
їни. Ці світлини мають бути зроблені учасника-
ми конкурсу, після чого вони повинні заванта-
жити їх на Вікісховище.

Окрема увага була приділена результатам 
конкурсу в Чернігівській області: тут подали 
на конкурс 2017 фотографій 282-х пам’яток. І 
частина їх представлена в топ-732 найкращих 
фото.

На відкритті виставки зазначили, що світ-
лини з Вікісховища можна використовувати з 
будь-якою метою за умови зазначення автор-
ства, ліцензії, а також джерела.

Фотовиставка тривала щодня по 5 лютого 
включно.

 До 65 років більшість людей проводить у цілому 9 років 
біля телевізора.

 Акула — єдина риба, яка може кліпати обома очима.
 Око страуса більше, ніж його мозок.
 Тигри мають смугасту шкіру, не тільки хутро.
 Спікеру англійського парламенту заборонено говорити під час 

засідань.
 Наполеон Бонапарт боявся котів.
 Приблизно 3000 років тому середня тривалість життя єгиптян складала 30 років.
 Подібно до відбитків пальця, відбиток язика також індивідуальний.
 Звичайну книгу стандартного формату в 500 сторінок не можна роздавити, навіть 

якщо поставити на неї 15 вагонів, навантажених вугіллям.
 Венеpа — єдина планета Сонячної системи, яка обертається пpоти годинникової 

стpілки.
 Коpову можна змусити піднятися по сходах, але неможливо змусити спуститися.
 У сеpедньому 100 осіб щороку гинуть, подавившись кульковою pучкою.
 90% нью-йоpкських таксистів — імігранти.
 Слон — єдина тварина, що не вміє підстрибувати.
 Жінки в середньому моpгають удвічі частіше від чоловіків.

Чернігівський   академічний музично-
драматичний театр ім. Т. Шевченка
14 лютого — театралізована концертна програма до 

Дня святого Валентина.
15  і 21 лютого — М.МакДонах. «Каліка з острова Ініш-

маан». Прем’єра. 
16 лютого — «Білосніжка і семеро гномів». Дитяча ви-

става. Поч. о 12.00.
16 лютого — Л.Герш.  «Вільні метелики». 
19 лютого — М.Камолетті.  «Французька вечеря».
20 лютого — Г. Квітка-Основ’яненко. «Сватання на Гон-

чарівці». 
22 лютого — 

І.Нечуй-Левицький. 
«Кайдашева сім’я».

23 лютого — 
Т.Уайлдер. «Наше 
містечко».  

28 лютого — 
Т. Шевченко. «Слі-
пий». Прем’єра. 

Чернігівський Молодіжний театр
13 січня — Е.Портер. «Поліанна». 
14 лютого — О.Арбузов. «Мій бідний Марат». 
15 лютого — А.Чехов. «Іванов». 
16 лютого — Ж.-Б.Мольєр. «Тартюф». 

21 лютого — 
Г. Квітка-Основ’яненко. 
«Шельменко-денщик».

 22 лютого — А. Ка-
сона. «Дерева вмирають 
стоячи».

23 лютого — Г. Го-
рін. «Поминальна молит-
ва». Мала сцена. Май 
Арт.

18 лютого — А.Рембо. «Весна». 

25 лютого — Л.Костенко. «Українське альфреско». 
У фойє театру — виставка клаптикового шиття «Мрія про 

Японію» Людмили АНДРЕЄВОЇ та Надії ЯКОВЕНКО.

Публікації 
нашої газети  газети 
«Світ» не старіютьне старіють

Вас зацікавили публікації  нашої газети?  Цей і  
попередні її номери можете знайти в нашому ко-
респондентському пункті — у Чернігівському куль-
турно-мистецькому центрі «Інтермеццо». Адреса: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. 

В «Інтермеццо» пройшла виставка 
конкурсу «Вікі любить пам’ятки-2013»

У КМЦ «Інтермеццо» відбулося пред-
ставлення повісті дитячої письменниці 
Маргарити Бордонос «Вітамінка доброти». 

Разом із пані Маргаритою черні-
гівців познайомили з видавництвом 
«Український пріоритет», де вийшла 
книга, та його засновником — пись-
менником, громадським діячем Воло-
димиром Шовкошитним.

«Книга Маргарити Бордонос розпо-
відає дітям про доброту, але без усяких 
повчань, показуючи життя таким, яким 
воно є», — зазначив Володимир Шовко-
шитний.

Автор ілюстрації до книги — не про-
фесійний художник, а київська студент-
ка Лілія Горбач.

По закінченні презентації Володи-
мир Шовкошитний на «Стелі автографів» 
написав побажання для КМЦ «Інтермец-
цо»: «Заклад, про який я давно чув, але 
побував тільки сьогодні. Звитяг і злетів!»

«Північний вектор» 

Краще фото  конкурсу від Чернігівщини. 
Садиба Галаганів у селі Сокиринці Срібнянського району. Фото Юрія Клименка.  

 «Вітамінка доброти» від Маргарити 
Бордонос та Володимира Шовкошитного 

«Наше містечко»

«Шельменко-денщик»


