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Гарячі теми
Виборчі перегони стартують 

28 жовтня — чергові вибори Верховної Ради 
України. Як починають виборчу кампанію демокра-
тичні сили,  які знову чомусь виявилися в опозиції?   

Стор. 1, 4, 5 

Селяни знову «на другому плані»
Хотіли краще — вийшло, як завжди. Чим за-

кінчився намір прокласти нормальну дорогу до 
одного із сіл області. 

Стор. 3

Судді-колядники, тобто хабарни-
ки, є і у нас в області

«Наїзд» районного керівництва на Бахмаччи-
ні, підкріплений «кривосуддям», призвів до вироку 
шанованому в селі й районі лікарю, голові район-
ної «Просвіти». Але ось новий поворот подій: суддю, 
який виносив той замовний вирок, спіймано на ха-
барі та йому самому винесено судовий вирок.  

Стор. 3  
Міфи і правда про так званий 

«Матч смерті»
Здавалося, давно розвінчано міф про так 

званий «матч смерті» між футболістами Києва і 
німецької армії під час фашистської окупації на-
шої столиці. Але російські кінематографісти ви-
тягують цей міф назовні і створюють антиукра-
їнський фільм «Матч».  

Стор. 7

Комуністичний режим проти 
української культури

Нищення української культури, духовнос-
ті, репресії проти письменників, акторів, музи-
кантів, художників, як і проти мільйонів простих 
українців. Це все тривало не одне десятиліття 
комуно-радянського режиму.   

Стор. 8

Як руйнували духовні святині
Комуністичний режим не зупинявся навіть 

перед тим, щоб руйнувати найвидатніші святи-
ні, пам’ятки історії та культури, створені наро-
дом протягом століть. Яскравий приклад — руй-
нація історичного серця держави — Москов-
ського Кремля.   

Стор. 9

Поле крові українського села
Як влада творила «ворогів народу» зі звичай-

них українських селян. Як безневинно нищився 
цвіт і опора нації в жорнах тоталітарної системи.   

Стор. 105

Публікації нашої газети 
не старіють

Запитуйте попередні номери газети 
в культурно-мистецькому центрі 

«Інтермеццо» (Чернігів, вул.Шевченка, 9).

У заголовку я умисне уникаю 
звичного терміну «опозиція», щоб 
зайве не нагадувати про один 
наш суспільний парадокс. Допо-
ки ж це в Україні, яка згідно зі 
статтею 1 її Конституції є «неза-
лежною, демократичною держа-
вою», числитимуться в опозиції 
ті, хто однозначно за її незалеж-
ність і за державу демократич-
ну? У нас же весь час чомусь в 
опозиції демократичні сили, дер-
жавницька незалежна преса. 

Не хотілося вживати й звичного 
терміну «національно-демократичні 
сили», бо його звикли трактувати 
дещо звужено, маючи на увазі лише 
стару націонал-демократію, рухів-
ців, вихідців з Руху, його політичних 
спадкоємців. Ось лідер одної з полі-
тичних сил, яка йде на ці парламент-
ські вибори, все розписав: на вибо-
ри від опозиції, значить, ідуть лібера-
ли (партія така-то), соціал-демократи 
— ще одна партія і націоналісти — 
третя партія. Але чому це останнім 
часом поняття «ліберали», «лібера-
лізм» стали в устах «істинних патріо-
тів» мало не лайкою? Чи не плутають 
вони лібералізм з космополітизмом? 
Адже за суттю лібералізм — це сво-
бода, значить, і демократія. Так само 
навряд чи треба вважати противни-
ками демократії і соціал-демократів, 
у яких визначення демократії (влади 
народу) вже в самій назві. 

Весь цей теоретичний екскурс ро-
блю з чисто практичною метою: час 
перестати пересівати, як через сито, 
доволі широкий спектр політиків і по-

літичних сил, які однозначно за неза-
лежність і демократію. Врешті, жоден із 
політиків (таких різних!), яких ви бачи-
те на цих фото вгорі, не сказав жодно-
го поганого слова про державність і де-
мократію. Але таке «пересівання» побу-
тує серед виборців і воно несе велику 
небезпеку на цих парламентських ви-
борах. Надто часто нині від виборців, 
які вже однозначно стали противни-
ками нинішньої влади, чуєш: «Згоден, 
влада антинародна, я за неї голосува-
ти не збираюся. Але за кого голосува-
ти?» І оце «За кого?» подається не про-
сто у формі запитання, а з акцентом на 
дві установки: перша — «Може, взагалі 
не йти на вибори», друга (особливо три-
вожна для демократії) — «Може, прого-
лосувати за тих самих?» 

Нашим виборцям час уже пере-
стати присікуватися, передивляти-
ся «під мікроскопом» наших політи-
ків, політичні сили і «пересівати» їх на 
«таких» і «не таких». Правда, і самим 
політикам час уже перестати цим за-
йматися. Тоді й виборець зрозуміє: 
голосувати є за кого! 

Виборча кампанія по суті почала-
ся. Як же йдуть на неї державниць-
кі, демократичні сили? Головним мо-
ментом є те, що найбільші опозиційні 
партії — «Батьківщина» і «Фронт Змін» 
— проголосили об’єднання в один ви-
борчий список, і цю угоду підписали 
лідери партій Юлія Тимошенко і Ар-
сеній Яценюк. Нагадаємо, що за но-
вим виборчим законодавством у ви-
борах парламенту не можуть брати 
участі блоки партій, а беруть участь 
лише партії. Тож спільний список двох 
чи більше партій може бути поданий 

від одної з них. У даному разі досяг-
нуто угоди, що це буде список партії 
«Батьківщина». Кандидати від інших 
політичних сил можуть бути в цьо-
му списку, призупинивши членство у 
своїх партіях. Так доведеться зробити 
навіть голові партії «Фронт Змін» Ар-
сенію Яценюку, який, очевидно, і очо-
лить об’єднаний список. Звичайно, 
опозиція може символічно і пропа-
гандистськи поставити на чолі списку 
Юлію Тимошенко і Юрія Луценка, але, 
оскільки мало надії, що ті вийдуть на 
волю до виборів і відтак візьмуть у 
них участь, Центрвиборчком викрес-
лить зі списку ці прізвища ув’язнених. 

Що дає об’єднання двох найбіль-
ших опозиційних партій в один спи-
сок? Вважається, що математично це 
втрата голосів. Тобто, якщо б «Бать-
ківщина» і «Фронт змін» йшли на вибо-
ри поодинці, то вони б набрали, ска-
жімо, по 20 відсотків голосів, а спіль-
но — 40. А йдучи разом, наберуть не 
двічі по 20, тобто не 40, а 30 (цифри, 
звісно, умовні). Але, знаючи про таку 
математику, лідери опозиції свідомо 
пішли на це, щоб показати: після ро-
ків балачок про об’єднання воно таки 
може стати реальністю. Та й мате-
матика ота заснована на згадуваній 
вже надмірній прискіпливості вибор-
ців, коли прихильники БЮТ стають у 
позу і кажуть, що не будуть голосува-
ти за «Фронт», а прихильники «Фрон-
ту» чинять точно так само навзаєм. 
Тому об’єднаній опозиції залишилося 
«небагато»: достукатися до кожного 
свого потенційного виборця і пе-
реконати його, щоб перестав 
отак уже присікуватися. 

Демократичні сили: 
непростий шлях об’єднання
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Бліц-інформ
Вшануймо Великого Кобзаря!

22 травня минає 151 річниця перепоховання Та-
раса Шевченка в Україні.

Запрошує чернігівців  та гостей міста  прийти 22 
травня до пам’ятника Тарасу Шевченку на Валу, де від-
будеться покладання квітів та мітинг з нагоди 151-ї річ-
ниці перепоховання Великого Кобзаря. Початок — о 
17-й годині. 

Українська народна партія,
Товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Наші випускники
Цього року школи Чернігова закінчують понад  

2700 випускників, 144 з них відзначено медалями 
(111 золотих і 33 срібних).

А в Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною 
підготовкою відбувся 17-ий випуск вихованців. Документи 
про здобуття повної середньої освіти отримали 156 ліцеїстів. 
З них 4 вихованці закінчили ліцей із золотою медаллю та один 
— зі срібною.

На урочистостях на честь завершення навчання викону-
ючий обов’язки начальника Чернігівського гарнізону полков-
ник Ігор Шпак подякував командирам і викладачам ліцею, що 
виховали майбутніх захисників Вітчизни. А випускникам по-
бажав продовжити почату у стінах ліцею військову кар’єру — 
вступити до військових вишів та стати офіцерами Збройних 
сил України.

В області — майже 300 тисяч 
стаціонарних телефонів

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку в об-
ласті надавали шість підприємств. Станом на 1 квіт-
ня ними обслуговувалися 285,2 тис. основних теле-
фонів, у т.ч. 60,3 тис. — у сільській місцевості. До-
машніх телефонів в області —  249,1 тис., від почат-
ку року цей показник зменшився на 1,6 тис. 

Кабельне телебачення на 1 квітня мало 72,3 тис. абонен-
тів, що на 1,7% більше, ніж рік тому. Ним можуть користувати-
ся жителі міст Чернігова, Ніжина, Прилук, Бахмача, Корюків-
ки, смт Варва та Десна.

У всіх районах області є Інтернет. На 1 квітня його база 
нараховувала 67,6 тис. абонентів, у т.ч. 61,7 тис. — у домаш-
ніх умовах. Рік тому ці показники, відповідно, становили 42,9 
та 36,4 тис.

Мобільний зв’язок — поза конкуренцією: в області 
1484,9 тис. абонентів. Доходи, отримані від цієї послуги, у І 
кварталі становили 238,6 млн грн (76% — загального обся-
гу послуг).

Етнофестиваль «Хліб»
Цей фестиваль, учасники якого власноруч сіяти-

муть і збиратимуть пшеницю, стартував на мистець-
кому хуторі «Острів Обирок» у Бахмацькому районі. 

Фестиваль складається з двох частин: перша — «посівна» 
— відбулася з 4 по 7 травня, друга — «збір урожаю» — пройде 
з 15 по 19 серпня. Відвідувачам хутора пропонують пожити в 
наметах, посіяти пшеницю, поспостерігати за роботою народ-
них майстрів і навіть власноруч виготовити опудало. Учасни-
ків розбили на бригади, кожна з яких орала, сіяла пшеницю, 
встановлюватиме «на бойовий пост» опудала, жатиме, моло-
титиме й пектиме хліб. Керуватимуть їх роботою люди літньо-
го віку, котрі пам’ятають давню технологію виробництва жит-
тєдайного продукту.

Фестивальна програма також передбачає музично-
вогняне театральне шоу, перегляд фільмів у «кіносараї» та ба-
гато інших цікавих заходів.

«Бал чемпіонів»
В обласному театрі ім. Т. Шевченка відбулася це-

ремонія урочистого вшанування кращих спортсме-
нів, тренерів та організацій області за підсумками 
2011 року. 

Серед лауреатів були олімпійська, світова та європейська 
чемпіонка, заслужений майстер спорту з кульової стрільби 
Олена Костенко; дворазовий бронзовий призер чемпіонатів 
світу, заслужений майстер спорту з біатлону Андрій Деризем-
ля; чемпіон Європи, майстер спорту міжнародного класу з бі-
атлону Артем Прима; багаторазовий чемпіон світу та Європи, 
майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу Роман Вла-
сенко; срібний та бронзовий призер Дефлімпійських ігор, за-
служений майстер спорту з плавання Денис Бистревський.

Кращими тренерами року визнані заслужені тренери 
України з біатлону Микола Зоц та Олександр Ворчак, заслу-
жений тренер України з боротьби дзюдо, самбо та сумо Ана-
толій Маркін, головний тренер жіночої футбольної команди 
«Легенда-ШВСМ» Сергій Сапронов, заслужені тренери Укра-
їни з кікбоксингу Андрій Кужельний та Юрій Єрмилов.

Кращим спортивним клубом Чернігівщини визнано 
ФК «Єдність» із села Плиски Борзнянського району, кра-
щою командою — «Легенду-ШВСМ». Серед фізкультурно-
спортивних організацій першість здобуло ФСТ «Україна», а 
СДЮШОР з лижного спорту визнано кращою серед спортив-
них шкіл області.

УНП за цей час зробила 29 запитів 
про отримання інформації до Чернігів-
ської міської ради, інших органів влади, 
установ і підприємств області з різних 
питань, у т.ч. щодо структури тарифів 
на комунальні послуги для населення. 
Крім того, партійці надавали допомогу 
у складанні запитів громадянам, які до 
них звернулися.

Наприклад, 13 травня 2011 року 
обласна організація УНП звернула-
ся до Чернігівської облдержадміні-
страції, Чернігівської міської, Деснян-
ської, Новозаводської районних у міс-
ті Чернігові рад, управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації та ін-
ших установ із запитом про надання 
інформації, на якій підставі, за рішен-
ням якого органу чи посадової особи 
вивішувався червоний прапор на їх-
ніх установах, за які кошти і за скіль-
ки він був придбаний установою, або 
від кого і коли отриманий. На підставі 
отриманих відповідей обласна орга-
нізація УНП звернулася до прокурора 
області С.С. Мірошниченка з вимогою 
дати правову оцінку діям посадових 
осіб органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, а в разі вияв-
лення порушень ними законів притяг-

нути їх до відповідальності. На жаль, у 
відповідь отримано відписку...

Натомість більш ефективним ви-
явився запит у жовтні минулого року 
до Державного управління охорони 
навколишнього природного середо-
вища в Чернігівській області з вимо-
гою надати достовірні дані про управ-
ління відповідно до вимог ст. 15 Зако-
ну України «Про доступ до публічної ін-
формації». На запит було отримано не 
тільки деяку інформацію, а й було вне-
сено зміни на сайті, який не оновлю-
вався більше півроку, щодо складу но-
вого керівництва та тимчасової струк-
тури цього управління.

Позитивний приклад: за допомо-
гою запитів на інформацію до органів 
виконавчої влади обласній організа-
ції УНП вдалося отримати необхідну ін-
формацію для підготовки і видання до 
ювілею незалежності України довідни-
ка «Чернігівщина: 20 років незалеж-
ності України». 

Після декількох запитів до Чернігів-
ської міської ради щодо витрат на утри-
мання «Вічного вогню» на меморіаль-
ному комплексі Слави, розташованому 
на Болдиних горах, вдалося дізнатися, 
що тільки 2012 року заплановано ви-

тратити з міського бюджету 183,8 ти-
сячі грн (по 15317 грн щомісяця) для 
придбання 62 220 куб. метрів природ-
ного газу. І це в той час, коли кілька де-
сятків «Вічних вогнів», розташованих у 
містах і селищах Чернігівщини, давно 
не експлуатуються цілодобово, а запа-
люються лише під час проведення уро-
чистостей.

Разом з тим надання допомоги у 
складанні запитів громадянам пока-
зує, що переважна більшість людей або 
не знають про можливості в отриманні 
інформації, які надає закон, або впев-
нені, що влада абсолютно не боїться 
оприлюднення будь-якої інформації «не 
для друку».

Отже, річна практика застосування 
положень Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» на Чернігівщи-
ні показує, що це серйозний інструмент 
впливу на владу для захисту інтересів 
громадян і суспільства. Але потрібна 
наполегливість, щоб привчити органи 
влади його чітко виконувати, а всім по-
літичним партіям, громадським органі-
заціям і громадянам бажано вдоскона-
лювати своє володіння цим правовим 
інструментарієм.

Сергій СОЛОМАХА

У прес-центрі товариства «Просвіта» під час прес-
конференції об’єднана опозиція презентувала єдино-
го кандидата на посаду голови міста Щорса. Ним став 
Григорій Скидан, який працював головою Щорської 
районної адміністрації і вже майже 12 років очолює 
районний осередок «Батьківщини».

Єдиного кандидата під час прес-конференції представля-
ли голови обласних організацій: ВО «Батьківщина» — Олек-
сандр Кодола, партії «Фронт Змін» — Олександр Нерета; за-
ступники голів обласних організацій: «Свободи» — Андрій Ку-
жель, «Народної самооборони» —Олександр Бондарев. Цим 
кроком об’єднана опозиція показує, що виступатиме спіль-
ною командою, боротиметься проти беззаконня влади.

«Ми довго визначалися та обговорювали єдину кан-
дидатуру, але змогли досягти компромісу. Для нас кан-
дидатура Григорія Скидана перевірена багатьма рока-
ми. Він працюватиме в інтересах людей, а не продасться 

владі», — висловилися промовці на прес-конференції. 
Григорій Скидан усе життя присвятив Щорсівщині, пра-
цюючи на різних посадах. Мав досвід роботи і на елек-
тромеханічному заводі, і в колгоспах. Був начальником 
штабу цивільної оборони району, з березня 2005 року 
по липень 2007 року — головою Щорської районної дер-
жавної адміністрації.

Григорій Скидан наголосив, що ніколи в житті не терпів 
брехні й лицемірства. Тому йому боляче дивитися, як тепе-
рішня влада знищує підприємства в Щорсі, називаючи це по-
кращенням життя. Також наголосив, що, хоч і важко відбудо-
вувати місто, але йому це вдавалося на посаді голови РДА. 
Тоді шляхом залучення фінансових та людських ресурсів йому 
вдалося відновити роботу Щорського хлібокомбінату, про-
вести капітальний ремонт у центральній районній лікарні із 
закупівлею нового обладнання, капітальний ремонт район-
ного стадіону «Колос» та зробити багато іншого.

Національний конкурс шкільних га-
зет щороку проводиться в Миколає-
ві. Головним відкриттям цьогорічного 
15-го конкурсу стала газета «Горизонт» 
Прилуцької виховної колонії для непо-
внолітніх.

Ось що сказав Гліб Головченко, 
президент Національного конкурсу, 
секретар Національної спілки журна-
лістів України: «Для нас стало справ-
жнім відкриттям, що у такому закладі 
діти створюють власну газету, в якій 
вони роблять перші кроки до творчос-
ті. Оргкомітет має намір звернутися до 
керівника Державної пенітенціарної 
служби України Олександра Лісіцко-
ва із проханням надання всебічної під-
тримки та дієвої допомоги «Горизонту», 
який є єдиним виданням серед усіх пе-
нітенціарних закладів України.

У конкурсі брало участь 3011 
стінних, друкованих, електронних 
газет шкіл, професійно-технічних та 
позашкільних закладів з 24 облас-
тей України, з Болгарії та Росії, в 
тому числі 14 дитячих та підліткових 
видань з Чернігівщини. «Горизонт» 
відіграє велику роль у навчанні, у 
моральному, патріотичному, есте-
тичному вихованні підлітків, які від-

бувають свій термін покарання в ко-
лонії. Тому перемога й гран-прі в но-

мінації «За вагомий внесок у розви-

ток освіти України» заслужена.

Редактор «Горизонту» — вчителька 

колонії, журналістка, письменниця, ав-

торка 8 виданих книг (серед них — ре-

зонансна книга про Прилуцьку колонію 

«Зона грає блюз»), лауреатка багатьох 
премій Лілія Черненко.

Газета Прилуцької колонії — 
серед переможців

«Закон про доступ 
до публічної інформації» 
працює, але зі скрипом...

9 травня минув рік від набуття 
чинності Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», за котрий 
проголосували як представники пар-
тії влади, так і опозиції. Чернігівська 
обласна організація Української на-
родної партії вирішила добиватися, 
щоб його положення не залишилися 
формальною декларацію про наміри 
нинішніх можновладців.

Опозиція висунула єдиного кандидата 
на посаду голови міста Щорса
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Бліц-інформ
Городнянській районці — 95! 

«Все минуле — зі мною…». Саме так сказав про понад 
40-річну власну роботу в редакції газети «Новини Городнян-
щини» на урочистостях з нагоди 95-річчя районки її редактор 
— заслужений журналіст України Леонід Якубенко — під час 
свого виступу в районному будинку культури.

Редакції було вручено подяку голови обласної державної 
адміністрації Володимира Хоменка, вітали газетярів співза-
сновники — райдержадміністрація, районна та міська ради, 
а також Асоціація регіональних ЗМІ, редактори сусідніх ра-
йонних газет, представник Городнянського відділення Черні-
гівського земляцтва у Києві.

Заснована була газета під назвою «Известия Городнян-
ского уездного Исполнительного комитета», згодом виходила 
під назвами «Знамя Советов», «Комунар», «Вперед», «Колгосп-
ний промінь», «Сільські новини», а з 1987 року — «Новини Го-
роднянщини». У газеті працювали відомі журналісти — Іван 
Коновал, Олександр Седень, Іван Зацаринний, а Іван Дудко 
та Михайло Єрмоленко, які віддали газеті десятки років, і за-
раз співпрацюють з нею. 

«Страшний суд» за пазухою
Співробітниками Служби безпеки України спільно з мит-

никами та військовослужбовцями Чернігівського прикор-
донного загону на митному посту «Грем’яч» Чернігівської 
митниці було припинено спробу незаконного вивезення з 
України старовинної ікони. Ікону «Страшний суд» розміром 
36х31х2 см роботи професійного іконописця XVIIІ століття до 
Росії перевозив водій вантажівки, громадянин України, 1970 
року народження, приховавши її під верхнім одягом. Згідно 
з висновком фахівців Чернігівського обласного музею ім. 
Г.Галагана, вилучена у контрабандиста ікона має історичну і 
культурну цінність.

Слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області порушено 
кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 
ст.15 і ч.2 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу Укра-
їни.

«Сітка» ловила браконьєрів
У Чернігівському прикордонному загоні підбито підсумки 

проведення спеціальних заходів «Сітка». Вони проводилися з 
2 по 30 квітня цього року по річках Дніпро, Сож та Десна. За 
час проведення до них залучалися майже 550 прикордонних 
нарядів, з яких 27 — спільні з рибінспекцією та водною мілі-
цією. За цей час затримано та притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності 57 громадян, вилучено 118,5 кг риби та 
270 м сітки. На рахунок держави сплачено штрафних санкцій 
на суму 13600 гривень.

Відділом міліції в річковому порту «Чернігів» розгляда-
ються матеріали стосовно 4 громадян, у діях яких вбачають-
ся ознаки злочину, передбаченого статтею 249 Кримінально-
го кодексу України  «Незаконне зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промислом».

Снаряди — відгомін війни
11 травня до служби цивільного захисту Прилуцького ра-

йонного територіального управління МНС від голови селищ-
ної ради смт Мала Дівиця надійшло повідомлення, що за ме-
жами населеного пункту один із місцевих жителів знайшов на 
полі неподалік від залізничної колії 6 схожих на артилерійські 
снаряди предметів. На місце події оперативно прибули співро-
бітники районної служби цивільного захисту. Вони викликали 
групу піротехніків аварійно-рятувального загону спецпризна-
чення Територіального управління МНС. Даною групою упро-
довж 11 – 13 травня виявлено 455 боєприпасів часів Вели-
кої Вітчизняної війни (448 артснарядів калібру 76 і 57 мм та 7 
мінометних мін калібру 82 мм). Перша частина боєприпасів у 
кількості 22 одиниці знищена 12 травня, а решта — 14 травня. 

Рекорди «Торнадо» 
і куликівського футболу

Куликівський район — очевидно, кращий в області за ма-
совістю розвитку футболу. Судіть самі: у невеликому районі, 
який має лише 17 місцевих рад, торік у чемпіонаті з футболу 
брали участь аж 13 команд. Чимало районів, які у 2 – 3 рази 
більші, ледве набирають у турнірі з десяток чи й менше ко-
манд. Причому торік Куликівка і Смолянка виставили аж по 
дві команди. Відбувся повноцінний чемпіонат у два кола, 24 
тури. Абсолютний рекорд, який можна лише повторити, вста-
новила команда «Торнадо» з райцентру, що й стала чемпіо-
ном: 24 перемоги у всіх матчах. Жодної поразки і навіть нічи-
єї. Друге місце посіла команда «Колос» зі Смолянки. Цей ко-
лектив не раз ставав чемпіоном району, кілька сезонів ви-
ступав навіть у відкритій першості Чернігівського району, де 
став чемпіоном і володарем Кубка. 

По завершенні чемпіонату восени пройшов ще й Кубок 
району. Його теж вибороло «Торнадо», перемігши у фіналі «Ко-
лос». А щоб спортсмени не втрачали форми в міжсезоння, у 
спортзалі Хибалівської школи пройшов зимовий чемпіонат 
району з міні-футболу. Виступило 11 команд, перемогу здо-
був ФК «Куликівка», третій призер торішнього чемпіонату ра-
йону. 

Ще масовіше почався чемпіонат 2012 року: в ньому висту-
пає 14 команд. Попереду — більш ніж півроку захоплюючих мат-
чів. «Торнадо» знову йде без втрат: після 4-х турів має 4 перемо-
ги. Але цікаво, що з цим результатом команда лише на другому 
місці в турнірній таблиці. Лідером зараз є команда «Нива» із села 
Авдіївка, в якої теж 4 перемоги, але краща різниця по м’ячах: у 
чотирьох матчах авдіївці забили суперникам аж 25 м’ячів. 

9 травня, до Дня Перемоги, у селі Киселівка Чернігів-
ського району відкрили пам’ятник загиблим односельцям, 
який був давньою мрією голови селищної ради Олександра 
Сербина. Кошти на цей пам’ятник збирали, як кажуть, усім 
миром, залучивши багатьох благодійників. Одним з них був 
місцевий підприємець Володимир Поліщук, якого запросили 
на відкриття цього пам’ятника. 

«Несподіванки розпочалися відразу ж по приїзді, — роз-
повідає Володимир Поліщук. — Яким же було моє здивування, 
коли біля пам’ятника не побачив жодного червоного прапора, 
під яким воювали наші діди. Біля пам’ятника було всього де-
кілька прапорів України та чимало прапорів Партії регіонів. А 
хіба ж Партія регіонів виборювала ту тяжку Перемогу у Великій 
Вітчизняній війні?»

Урочистості, на які зібралася сільська громада, розпоча-
лися з оголошення не прізвищ загиблих односельців, а жерт-
водавців та присутніх чиновників: першого заступника голови 
парламентської фракції Партії регіонів у Верховній Раді Михай-
ла Чечетова, першого заступника голови Чернігівської облас-
ної державної адміністрації, керівника фракції Партії регіонів у 

Чернігівській облраді Станіслава Прокопенка, голови райради 
Михайла Литвина, голови районної адміністрації Миколи Кудри-
ка, депутата обласної ради Віктора Лазаря, голови районної ор-
ганізації ветеранів, генерала-майора запасу Анатолія Гапича. 

Коли ж Володимир Поліщук попросив надати йому слово, 
щоб привітати ветеранів, адже дуже багато людей з Киселів-
ки свого часу працювало з ним у полі, коли Поліщук займався 
сільським господарством, йому відмовили. Далі події розвива-
лися стрімко.

Під час покладання квітів Володимир Поліщук, підійшов-
ши до людей, запитав: «Де червоні прапори, під якими воювали 
наші діди? Хіба під синім прапором ми перемогли в тій тяжкій 
війні? Те, що біля новопосталого пам’ятника виставлено тільки 
прапори Партії регіонів, — це блюзнірство». 

Заручившись мовчазною підтримкою селян, Поліщук підій-
шов до монумента і, поклавши квіти, вчинив те, що зробив би 
кожен ветеран у часи своєї молодості (нині всіх їх підводили під 
руку, бо роки вже не ті), — забрав один із прапорів Партії регі-
онів і відкинув його подалі від пам’ятника. 

Сергій КОРНІЄНКО

Мешканці села Смолове Бах-
мацького району незлим тихим сло-
вом згадують той час, коли до їхньо-
го села у 2008 році вирішено було 
прокласти нову асфальтівку, інфор-
мує тижневик «Голос України».

«Річ у тім, що тоді згідно з поста-
новою Кабінету Міністрів були виді-
лені кошти під реалізацію держав-
ної програми з будівництва доріг із 
твердим покриттям до сільських на-
селених пунктів», — повідомив за-
ступник голови Бахмацької райради 
Володимир Сорока.

Старенька траса у Смоловому 
була з вибоїнами, калюжами. Аж ось 
у високих кабінетах зглянулися на 
35 мешканців невеликого села і ви-
рішили зробити нормальну дорогу.

Село, хоча і віддалене, та не мож-
на сказати, що вмираюче. Тут 18 осіб 
працюють на фермі, де сільгосппід-
приємство тримає 250 корів та не-
телей. У родинах є двоє школярів та 
двоє діток, котрі мають відвідувати 
дитсадок.

Зрозуміло, що для мешканців 
Смолового виділення коштів на бу-

дівництво асфальтівки було великою 
радістю. Однак вона потьмарилася, 
коли шляховики зняли рештки старої 
дороги, зробили піщану подушку і... 
на цьому зупинили роботи.

Де поділися виділені гроші, сьо-
годні важко сказати. Кажуть, їх ки-
нули на «прорив» в інше місце за 
вказівкою впливового політика. За-
мість цивілізованого шляху жителі 
віддаленого села отримали сім кі-
лометрів мороки. Особливо жахли-
вий трикілометровий відрізок від 
Смолового до залізниці. Весною, 
дощової осені цей відрізок дороги 
перетворюється на суцільну сму-
гу перешкод. Аби забрати молоко, 
господарство посилає молоковоз 
із трактором-тягачем. Шкільний ав-
тобус, який возив дітей у Терешись-
кий навчально-виховний комплекс, 
проїхати у цей час місиво багнюки 
не може. Діти змушені пропускати 
заняття.

«У мене Сашко дев’ятикласник, а 
то ж малеча, — каже доярка Тетяна 
Борсук. — Стараємося возити свої-
ми кіньми дітей на уроки. Разів п’ять 

за місяць ми возили. А то інші бать-
ки. Але ж кожного дня не повезеш, 
бо коні від такої дороги падають, 
упряж рветься. Трактор ледь прохо-
дить, а що з тварини візьмеш!»

Обліковець ферми Ніна Гайдай 
теж переживає: «У селі ж є й ста-
ренькі люди. Як припече, то про яку 
лікарню може йти мова? Справді, 
жодна «швидка допомога» у Смоло-
ве не дістанеться. Хіба що загруз-
не на півдорозі. У кінці березня кеп-
сько стало Катерині Аркадіївні Гай-
дай — ледь молоковоза із тракто-
ром діждалися, аби відвезти її до 
лікарні».

Буханці, інші продукти селяни 
просять привезти тих, кому вдалося 
прорватися на «велику землю».

«На сході жителів щороку пору-
шується ця проблема, — каже голо-
ва Рубанської сільської ради Віталій 
Задерій. — Ця дорога у програмі за-
планована. А як буде з фінансуван-
ням, важко сказати. У сільради таких 
грошей немає».

Сергій ПАВЛЕНКО 
«Високий Вал», 8.05.2012

Цією народною мудрістю зне-
хтував суддя з Бахмача, що неза-
конно судив головного лікаря Ру-
банківської дільничної лікарні, го-
лову районного товариства «Про-
світа» імені Т.Шевченка Олега 
Калиняка, про що писала «Сівер-
щина».

Нагадаємо, що тоді міліцією 
було спровоковано хабар у роз-
мірі аж 800 гривень, котрий лікар 
сприйняв як благодійну пожертву 
на лікарню, що виживає практич-
но самотужки. Метою місцевої 
влади було усунути головного лі-
каря і таким чином закрити лікар-
ню. Не вдалося — хоча штрафи і 
лишилися, але саме звільнення з 
посади апеляційний суд визнав 
незаконним.

Тепер же, як повідомила прес-
служба обласного управління 
СБУ, набув сили вирок Конотоп-
ського міськрайонного суду Сум-
ської області за кримінальною 
справою, порушеною Генераль-
ною прокуратурою України за ма-
теріалами Управління СБ України 
в Чернігівській області стосов-
но судді Бахмацького районного 
суду та приватного адвоката, які 
вимагали та отримали хабара. 

Служителі Феміди вимагали 

у підсудного мешканця м. Бах-
мача 3500 гривень за винесен-
ня вироку у кримінальній справі 
(ч.2 ст.286 Кримінального кодек-
су України), не пов’язаного із по-
збавленням волі. 

Одразу після одержання обу-
мовленої суми хабарників затри-
мали співробітники спецслуж-
би. Стосовно зловмисників було 
порушено кримінальну справу 
за ч.3 ст.368 (одержання хабара 
службовою особою, яка займає 
відповідальне становище) Кримі-
нального кодексу України. 

Розглянувши матеріали кри-
мінальної справи, суд визнав під-
судних винними в інкриміновано-
му злочині та призначив покаран-
ня у вигляді 5 років позбавлення 
волі з встановленням іспитового 
строку 2 роки кожному. Крім того, 
згідно з вироком, суддю було по-
збавлено третього кваліфікацій-
ного класу, а адвоката — права 
займатися адвокатською діяль-
ністю протягом двох років.

До речі, районну керівницю, 
під егідою якої проводилася «спе-
цоперація» проти лікаря, також 
звільнено.

siver.com.ua  
(сайт газети «Сіверщина»)

Не копай ями іншому…

Про дві біди Бахмаччини

Прапор Партії регіонів 
відкинули геть від пам’ятника

Читайте, 
передплачуйте газети 

«Сіверщина» і «Біла хата»
20-ий рік 

іде  чернігів-
ській газеті 
«Сіверщина».  
Вона створена у грудні 1992 року обласними 
організаціями товариства «Просвіта» і На-
родного  Руху України. Нині це газета «Про-
світи».  Це одна з найдавніших незалежних, 
демократичних газет України.  До речі, вже 
14 років «Сіверщина» зареєстрована як все-
українське видання з поширенням і перед-
платою по всій території України. В  облас-
ті передплату ведуть усі пош тові відділення і 
листоноші. Також газету можна купити в роз-
дрібній торгівлі. «Сіверщина» — це 16-сторін-
кова тижнева газета на різноманітні теми. 
Передплатний індекс — 33580. 

Газета  «Біла 
хата» була створе-
на 14 років тому 
редакцією газе-

ти «Сіверщина» як дочірнє видання. Від са-
мого початку «Біла хата» була зареєстрова-
на як окрема газета зі своєю передплатою 
в межах області. Також газета є в роздріб-
ному продажу. «Біла хата» — це 12-сторінко-
ва тижнева газета для домашнього читання, 
з публікаціями на різноманітні теми. Перед-
платний індекс — 41338.
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— Ще кілька місяців тому я ви-
клав принципи об’єднання опози-
ційних партій, на яких стоїть Гро-
мадянська позиція. Це чистота 
партійних рядів, моральність, 
відповідальність і професій-
ність. 

Ми ухвалили рішення, що ще 
до реєстрації кандидатами в де-
путати всі претенденти від Гро-
мадянської позиції будуть від-
криті для громади. На партійному 
сайті кожен кандидат розмістить 
автобіографію, декларацію про 
статки і документи про освіту. А в 
автобіо графії — це вимога нашої 
партії — кожен запише два речен-
ня: «Громадянин України. Грома-
дянства іншої держави не маю», 
— і скріпить це своїм підписом.

Тому що в українському парла-
менті мають бути виключно гро-
мадяни України. Ця конституційна 
норма має бути дотримана, щоб 
там не було «бомжів», тих, хто має 
по декілька паспортів і тримає 
для себе запасний аеродром. Такі 
люди, як виявили численні журна-
лістські розслідування, сидять за-
раз в уряді, сидять у парламенті. 
Такого в нас не буде.

— Що може бути 
об’єднавчим фактором для опо-
зиції? 

— Набагато ширшою є осно-
ва для об’єднання проти режи-
му Януковича. І тут поряд можуть 
стати набагато більше політичних 
сил, і ви їх ще побачите на різних 
акціях протесту, в різних спільних 
заявах. Вужчим буде стратегіч-
не об’єднання на основі «за». Тоб-
то навколо питання — як, отри-
мавши владу, вивести країну на 
демократичний, європейський 
шлях розвитку. Громадянська по-
зиція докладе всіх зусиль, щоб 
об’єднання було максимально ши-
роким. 

Люди ж усе бачать. Їм важко 
зрозуміти, як це так, що на всю 
країну оголосили про підписання 
угоди про об’єднання, біля Свя-
тої Софії, ключовою позицією цієї 
угоди є один кандидат, узгодже-
ний усіма, у виборчому бюлетені, 
а потім люди побачили довибори 
на Житомирщині, де змагаються 
один з одним представники трьох 
опозиційних партій. Потім побачи-
ли довибори на Полтавщині, де чо-
тири кандидати змагаються. Далі 
— провальна поразка на виборах 
мера міста Обухова, де представ-
ники двох партій, підписи яких 
стоять під угодою, змагалися між 
собою, і результатом стала пере-
мога кандидата від влади.

Я переконаний, що не по-
винно бути мажоритарників-
«парашутистів», — це неправиль-
но, якщо партійні вожді у Києві до-
мовлятимуться і визначатимуть, 
хто балотуватиметься в якому 
окрузі, не враховуючи думки гро-
мади, яка проживає в цьому окру-
зі.

І неправильно зараз визна-
чати одного кандидата від опози-
ції в окрузі. Я вважаю, треба ви-
значити кількох потужних кан-
дидатів, і нехай вони проводять 
виборчу кампанію протягом двох 

місяців, разом агітують за спільну 
платформу опозиції, і кожний — 
за свою партію.

Але за місяць до виборів — 
щиро та прозоро оцінити шанси 
на перемогу. Якщо треба, про-
вести фокус-групи, соціологічні 
опитування, праймеріз і вийти 
до громади з чітким меседжем: 
ось наш один кандидат від опо-
зиції. Решта знімає свої канди-
датури і працює на його підтрим-
ку. Я вважаю, це правильніше, 
ніж зараз визначити одного кан-
дидата. Ну хоча б тому, що це не-
розумно і навіть вразливо з точ-
ки зору стратегії. Назвати зараз 
одну людину — це кинути її під 
танк.

…Думаю, що тиск з боку 
влади на будь-яку опозиційну 
силу, котра має шанс потрапи-
ти до парламенту, збільшувати-
меться. Буде все більше обме-
жень щодо доступу до медійних 
ресурсів, буде тиск з боку пра-
воохоронних органів. Я раніше 
вам цього не говорив, але про-
ти мене постійно порушуються 
карні справи — за фактами, не 
персонально, але постійно шу-
кають маєтки, землю, гроші, за-
води Гриценка. І це вже не один 
рік. Справи порушуються, потім 
закриваються, нові порушують-
ся, знову закриваються, колиш-
ніх моїх підлеглих роками тяга-
ють на допити. Я теж давав по-
казання по тій чи іншій справі, 
давав пояснення, не ховаючись 
за мандатом. Їм важко, мабуть, 
зрозуміти з їхньою системою 
цінностей, що можна бути міні-
стром і при тому не красти. 

Я вам більше скажу: найтяж-
чий період, з точки зору тиску і 
спокуси, буде між жовтнем 2012 
року і президентськими вибора-
ми. От тоді кожного перевіряти-
муть на міцність набагато сильні-
ше, ніж сьогодні.

Чому? Тому що, коли Янукович 
сотоваріщі запроторили в тюр-
му Луценка на чотири роки, Тимо-
шенко — на сім років, порушують 
судові справи проти них же та ін-
ших опозиціонерів, то в Кабміні, 
на Банковій і в інших урядових бу-
дівлях кожен із володарів впливо-
вих кабінетів для себе, подумки 
чи з олівцем, порахував: скільки 
ж йому чи їй доведеться сиді-
ти, якби так само жорстко, за та-
кою ж шкалою вимог їх самих при-
тягли б до відповідальності. У ко-
гось вийшло двадцять років, у ко-
гось — двісті, у когось — п’ятсот. І 
тому вони триматимуться за влад-
ні крісла набагато міцніше, ніж це 
робила команда Ющенка, коман-
да Кучми чи команда Кравчука. 
Тому треба всім бути готовими до 
жорстких іспитів, до брутального 
тиску.

…Вихід зазвичай там, де вхід. 
Влада не з’явилася з Марсу — її 
обрали люди. Тому відповідь 
треба шукати у суспільстві. 
Люди шукають легких рішень, що 
хтось інший за них це зробить… 
Я таких людей розчарую і скажу 
прямо: лише вони можуть зміни-
ти країну. Не можна розрахову-
вати на європейські стандарти в 

державі, в країні, якщо не буде 
європейського стандарту вибор-
ця, людини, яка робить свій вибір 
свідомо, яка не продає свій го-
лос, яка не заплющує очі на фаль-
шування. Немає інших рецептів.

Не ресурсів нам не вистачає, 
не бюджету не вистачає, не газу 
не вистачає — моралі в Україні не 
вистачає! І це — ключове.

Найбільш активна частина 
суспільства, яка цікавиться по-
літикою, на жаль, сидить за кла-
вішами — «партія Інтернету». 
Більшість цих людей, на жаль, не 
ходять на вибори, замість того, 
щоб стати центрами поширен-
ня правди, інформованості, усві-
домленого вибору.

А хто голосує? Голосує «пар-
тія населення», більша частина 
якого живе у злиднях, залеж-
на від влади, від її подачок, які 
влада кидає під кожні вибо-
ри у вигляді підвищених пенсій 
чи «юліної-вітіної тисячі», іпоте-
ки чергової чи ще якихось ра-
зових акцій. Суспільство має 
змінитися, насамперед че-
рез його організовану части-
ну — те, що називається грома-
дянським суспільством актив-
них людей.

Думаю, що зараз у людей від-
буваються глибинні зміни свідо-
мості — я їх відчуваю. Половина 
країни, яку політологи назива-
ють «помаранчевим електора-
том», мені здається, через ці змі-
ни вже пройшла.

Украй важливо, щоб така 
зміна свідомості пройшла і в 
тій частині країни, яку політоло-
ги називають «біло-блакитним 
електоратом», ті люди, які при-
вели до влади Януковича, які 
зараз розчаровані найбільше. Я 
не помилився: найбільше вла-
дою зараз розчаровані саме 
там, де її найбільше підтри-
мували. Негативне ставлення 
до Януковича і його команди за-
раз набагато голосніше звучить 
в Одесі, Донецьку, в Криму, Хар-
кові. Набагато сильніше, ніж на 
Прикарпатті, Галичині чи Буко-
вині.

«Партія Інтернету», яка більш 
освічена і має доступ до різних 
джерел, має покинути клавіші й 
піти до бабусь, на лавочки, роз-
мовляти з ними й переконувати. 
Переконати п’ять, десять, сто лю-
дей навколо себе, щоб їхній вибір 
був свідомим. От тоді країна мати-
ме перспективу, і ця перспекти-
ва буде швидкою — буквально в 
жовтні.

Це ж не просто пересічні ви-
бори — це вибори, після яких Яну-
ковича з його бульдозером мо-
жемо реально зупинити. Якщо в 
новій Раді буде сформована стій-
ка більшість із опозиції, реальної 
опозиції, опозиції-альтернативи, 
то після першого ж голосування 
Янукович зрозуміє: картина Ре-
пина «Приплыли!» Чечетов може 
піднімати руку догори, може оби-
дві піднімати, може ноги закинути 
догори, але на табло вже не буде 
«226».

Що це означає простими сло-
вами? Це означає, що Янукович 

уже не проштовхне «бюджету 
розкрадання», корупційного за-
кону, щоб закрити тендери, всю-
ди запровадити процедуру одно-
го виконавця, не зможе віддячи-
ти за вибори олігархам, списати 
їм ще якусь заборгованість у 24 
мільярди. Рада не дозволить за-
плющити очі на «лівели» з їхніми 
махінаціями, на корупційні обо-
рудки міністра Бойка вартістю 
2,4 мільярда і багато іншого.

…Якщо відверто, мабуть, у 
вас немає сумніву, що, якби 2010 
року обрали не Януковича, а тра-
пилось таке диво, і обрали Гри-
ценка, то дев’ятнадцятого грудня 
була б стовідсотково підписана 
стратегічна угода з Європою. Сто-
відсотково не було б у Президента 
Межигір’я, і по всій вертикалі не 
було б у кожного чиновника влас-
ного межигір’я.

Стовідсотково у країні не було 
би «смотрящіх» — бандитів, які 
зрощені з правоохоронцями, які 
мордують бізнес по всій країні. Не 
було б тих кадрових призначень, 
які зараз є, не було б шести мі-
льярдерів в уряді, бізнес займав-
ся би бізнесом, а влада займала-
ся владою. Не було би зруйнова-
но парламент, його не перетвори-
ли би на машину для голосування 
за вказівкою «смотрящєго» Чече-
това. Не було би зруйновано міс-
цевого самоврядування, не було 
би «кірєєвщини» та «вовківщини» 
в судах — це ж абсолютно зрозу-
міло.

Тому, відповідаючи на питан-
ня, в тому числі що порадити лю-
дям, від мене порада проста: не 
вірте більше словам, вірте лише 
ділам! Що зробила людина? Чи 
тримала слово? Наскільки вона 
була послідовною? Це можна 
перевірити.

Давайте разом з вами 
розіб’ємо оті міфи та стерео-
типи, які призводять до того, 
що люди опускають руки. Тому 
що ці міфи базуються на неправ-
ді. Наприклад, штамп «усі депу-

тати — сволота». Ні, не всі. Можу 
продовжити штампи: «всі журна-
лісти — продажні» — неправда, 
«всіх виборців можна купити» — 
неправда. Дуже багато людей 
у складних умовах несуть пра-
пор чесної журналістики і сло-
во правди. Більшість виборців 
не продає свого голосу за жод-
них умов! Тому ці згубні стере-
отипи треба зруйнувати, і тоді 
з’являється вибір.

…Серед тих партій, яких ні я, 
ні ви не хотіли би ніколи бачи-
ти в парламенті, будуть партії, в 
яких — дуже красиві програми. 
Це партії, які мають найбільше 
фінансових ресурсів і можуть на-
йняти будь-яких експертів, будь-
яких технологів і розписати все 
дуже красиво. І білборди будуть 
красивими, і листівки будуть 
красивими, але життя людей від 
того красивішим не стане.

…Я не бачу жодного шансу 
в Януковича отримати другий 
термін президентства — для 
нього та його команди пробле-
мою є досидіти перший термін. 
Бо запас міцності країни, на-
самперед економіки, — макси-
мум півроку, а далі треба зно-
ву йти і канючити нові кредити, 
здавати нові галузі — то все за-
кінчується. Який запас міцнос-
ті суспільства? Я б не взявся 
його оцінити в часі, але при та-
кому закручуванні гайок зірва-
ти різьбу може в будь-який мо-
мент, абсолютно неочікувано 
для влади. 

…В опозиції шанс — реаль-
но перемогти і здійснити те, що 
обіцяє. І шанс у суспільства, яке 
зневірене, особливо після Май-
дану. Ось тоді у країни буде шанс, 
абсолютно реальний. Досить нам 
скиглити плачем Ярославни. Бог 
нам дав достатньо задля того, 
щоб ми цим розпорядилися від-
повідально.

www.pravda.com.ua
17.04.2012

Коморовський 
не приїде до Януковича, 

якщо не буде змін 
у справі Тимошенко

Президент Польщі може приїхати в Україну на запрошення Ві-
ктора Януковича тільки в разі прийняття «нових рішень» у справі 
Тимошенко. Про це заявила заступник міністра закордонних справ 
Польщі Катажина Певчиньска-Наленч у польському Сеймі.

Янукович 8 травня в телефонній розмові запросив Бронісла-
ва Коморовського приїхати в Україну, незважаючи на перенесен-
ня Ялтинського саміту лідерів країн Центральноєвропейської ініці-
ативи, який мав відбутися 11 – 12 травня. «Відповідь президента 
Коморовського була такою, що він готовий приїхати в Київ, якщо 
будуть якісь зміни, нове рішення у справі Юлії Тимошенко. Тоді він 
готовий приїхати і розмовляти. Якщо не буде жодних змін, то запро-
шення не буде прийнято», — сказала Певчиньска-Наленч.

Заступник міністра зазначила, що Коморовський у розмовах з 
Януковичем «багаторазрово, у тому числі за останні дні під час не-
одноразових телефонних розмов» порушував тему кримінального 
переслідування Тимошенко.

Як відомо, раніше Коморовський закликав українську владу 
якомога швидше внести зміни до кримінального законодавства 
для звільнення Тимошенко.

Анатолій ГРИЦЕНКО: 

«Ці вибори — реальний 
шанс змінити ситуацію»
З інтерв’ю «Українській правді»
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Не час! Адже мова не стільки 

про те, за кого проголосува-
ти, як проти кого. А тут, при 

такій недолугій політиці нинішньої влади 
за ці два з лишком роки, виборцям, схо-
же, вже все зрозуміло.

Чотири партії вже оголосили про своє 
входження до об’єднаної опозиції, тоб-
то про делегування своїх представників 
у спільний список. Це партії, які входять і 
до Комітету опору диктатурі, створеного 
партіями, які «примикають» до БЮТ, тобто 
до «Батьківщини». Назвімо їх. Це «Народ-
на самооборона», вже майже віртуальна 
структура. Але не треба забувати, що лі-
дером її є Юрій Луценко і що назва цієї 
партії зафіксована навіть у назві фрак-
ції парламенту — НУНС («Наша Україна — 
«Народна Самооборона»). Партія «Рефор-
ми і порядок», одна з давніх демократич-
них партій, яку тривалий час очолював Ві-
ктор Пинзеник. Тепер на чолі її — Сергій 
Соболєв, який, до речі, є і главою тіньово-
го, тобто опозиційного, уряду. Партія «За 
Україну» (голова — В’ячеслав Кириленко) 
— дуже слабке утворення, сформоване 
на базі партії «Наша Україна», і формуван-
ня це почалося з розщеплення фракції 
НУНС у парламенті. Четверта партія — На-
родний Рух України, очолюваний Борисом 
Тарасюком. Це менша частина розколо-
того  1999 року могутнього Народного 
Руху України, яка зберегла за собою на-
зву Руху, але давно вже на узбіччі політи-
ки. Тепер у міру своїх скромних сил новітні 
рухівці можуть хіба що стати хоч якоюсь 
часткою опозиції. Що й роблять. 

Перелічую всі згадані партії, щоб ска-
зати: вони здрібнілі, але зараз не час 
чвар, а час спільної роботи. Згодом, 
уже після виборів, можна почати й реаль-
не об’єднання самих партій, як це зроби-
ла партія «За Україну», яка вже задеклару-
вала влиття до «Фронту Змін». 

Ось це поки що і вся об’єднана опо-
зиція у форматі цього першого найпо-
тужнішого опозиційного виборчого спис-
ку. Це саме вона провела в суботу в Ки-
єві Форум об’єднаної опозиції. Але ні в 
якому разі не можна трактувати понят-
тя «об’єднана опозиція» лише як ця група 

партій. Опозиція буде і є значно ширшою, 
навіть якщо це будуть інші виборчі спис-
ки. А їх вимальовується, окрім цього, ще 
принаймні два. Про самостійний похід на 
вибори заявила партія «Свобода» на чолі 
з Олегом Тягнибоком. Нещодавно про це 
ж заявила й нова політична сила — партія 
«УДАР», очолювана Віталієм Кличком. Він 
надіслав учасникам Форуму такого листа, 
таку заяву, що однозначно свідчить: Клич-
ко і його партія визначилися — вони, без-
умовно, в опозиції до влади, вважають її 
антинародною і боротимуться проти неї 
на парламентських виборах. 

Отже, на вибори йдуть мінімум три 
списки від опозиції. Питання лише в тому, 
щоб усі ці політичні сили, вважаючи себе 
об’єднаною опозицією, співпрацювали 
у виборчій кампанії (про суперництво не 
може бути й мови), узгоджували кандида-
тів по мажоритарних округах і спільно ви-
ступили проти спроб фальсифікації вибо-
рів, на захист голосів виборців. 

Але й це ще не вся опозиція. Ще не ви-
значився такий рейтинговий політик, як 
Анатолій Гриценко — безумовно, один з 
найбільш серйозних і непримиримих опо-
нентів нинішнього режиму. Він має такий 
високий рейтинг, що постійно перебуває 
в першій п’ятірці кандидатів на перемогу 
на президентських виборах. Залишаєть-
ся сподіватися, що цей політик, за яким 
багато виборців, таки посилить у будь-
якому форматі ряди опозиції на виборах. 

І нарешті про «білу пляму» на опози-

ційному полі. Хоч, як це не сумно, йдеть-
ся про істинно національно-демократичні 
сили і недавню партію влади. Мова про 
Українську народну партію і «Нашу Укра-
їну». Більша частина розколотого Народ-
ного руху — УНП цілком резонно нази-
ває саме себе спадкоємицею Руху, рухів-
ських, державницьких традицій. Але доля 
цієї партії в останні 13 років — бродіння 
по політичних блоках, невдачі при само-
стійній участі у виборах, парламентських 
чи президентських. І ось нарешті ця пар-
тія дозріла навіть до об’єднання в одну з 
іншими партіями, тим паче до об’єднання 
в один список на виборах. 

Найбільш логічним партнером тут 
мала б стати «Наша Україна», партія Май-
дану. Але від неї — тільки руїни, багато чи-
новників цієї недавньої партії влади га-
небно поперебігали до нової партії влади 
— регіоналів, структури ледве дихають, 
рядові партійці дезорієнтовані. Партія 
від осені 2010 року не здатна навіть про-
вести нормального з’їзду. Вона розколо-
та по вектору її почесного голови Вікто-
ра Ющенка: частина партії вважає його 
й далі прапором і символом партії, части-
на вважає баластом партії. Це ті, що гур-
туються довкола молодшої генерації пар-
тійців, яку очолює голова політвиконкому 
партії, тобто формально її керівник — Ва-
лентин Наливайченко. 

Вже кілька місяців йдуть безпред-
метні переговори про об’єднання цих 
двох партій — УНП і НУ — на вибори. 

Хто блокує процес, яка з партій чи яка 
саме частина НУ — сказати важко. Ін-
формація різна, справжній стан справ 
тримається в секреті від партійців. А ці 
рядові партійці, так і не привчені за 20 
років до справжньої демократії навіть 
у демократичних організаціях, відчува-
ють, що їхній голос, їхній вплив на по-
зицію вождів, позицію партії близький 
до нуля. 

Все це дуже прикро. Адже за цими 
партіями — також мільйони ви-
борців, загартовані партійні ка-
дри, великий досвід виборчих кам-
паній. І багато виборців голосували б 
саме за цей четвертий список опозиції, 
четвертий шлях. І він, цей шлях, закрив 
би певну електоральну прогалину опо-
зиції. А більше й не треба, бо більше — 
то вже п’ятий шлях, від якого недалеко й 
до 5-ої колони. Зостається лише споді-
ватися на політичне диво: раптом ці дві 
партії (а до них готові були примкнути й 
КУН, «Собор») таки об’єднаються і під-
уть на вибори. Невже вперше за більш 
як 20 років ми не побачимо в парла-
менті представників старої націонал-
демократії? 

Ось такі політичні розкладки на сьо-
годнішній день. Тепер, як це декому не 
видасться дивним, усе залежатиме 
від дій не стільки влади, як опозиції. 
Від її вміння не чваритися, не присікува-
тися одне до одного. Це непросто. Чого 
варта хоча б критична репліка в Інтерне-
ті одного з членів проводу УНП стосовно 
Форуму опозиції. Невже вони треба за-
раз, ці шпильки? Невже не можна стри-
матися? 

Найближчі тижні й місяці покажуть, 
яка у нас політична еліта, причому під цим 
поняттям треба розуміти не лише столич-
них політвождів, а й небайдужих, мисля-
чих патріотів, прихильників демократії в 
кожному місті та селі. Тільки ця багатоти-
сячна й багатомільйонна еліта, в найшир-
шому сенсі, зможе нарешті спрямувати 
Україну до нормального незалежного де-
мократичного життя. 

Петро АНТОНЕНКО

Демократичні сили: 
непростий шлях об’єднання

Лідер партії «УДАР» Віталій 
Кличко вважає, що чинна влада 
є спільним ворогом для всіх опо-
зиційних сил. Про це йдеться в 
його вітальному листі учасникам 
Форуму об’єднаної опозиції, по-
відомляє прес-служба політика.

Кличко зазначив, що майбут-
ні вибори — це шанс змінити вла-

ду, яка довела неспроможність ке-
рувати країною і використала свої 
повноваження не на обіцяні рефор-
ми, а для особистого збагачення.

«Саме теперішня влада є на-
шим спільним супротивником. 
Саме проти неї ми повинні спря-
мовувати наші зусилля. І робити 
все для нашої спільної перемоги», 
— заявив він.

Лідер партії «УДАР» окрес-
лив базові принципи, довкола 
яких демократичні сили мають 
об’єднатися у майбутньому складі 
Верховної Ради.

«Ми повинні завжди пам’ятати, 
що бій, який ведемо, — це бій не 
за наші посади, а за зміни в кра-
їні», — наголосив він при цьому.

«За припинення політичних ре-
пресій і звільнення ув’язнених опо-
зиціонерів. За подолання корупції, 
яка душить країну, і за створення 
економіки рівних можливостей, в 
якій не буде місця монополіям, яка 
дасть шанс для реалізації кожно-
му. За припинення зубожіння лю-
дей і за зростання добробуту кож-

ного громадянина, а не можно-
владців. За повернення України 
на демократичний, європейський 
шлях розвитку», — уточнив Кличко.

Лідер «УДАРу» запропонував 
колегам по опозиції підтримати 
принципи спільної боротьби, зо-
крема відмовитися від боротьби 
між опозиційними силами. «Ми 
єдині в тому, проти чого і за що 
ми виступаємо. Нам нічого ділити. 
Роботи вистачить усім», — зазна-
чив Кличко.

Також він закликав опозицію 
ретельно ставитися до відбору 
кандидатів. Кличко закликає до-
тримуватися принципу «один округ 
— один кандидат від опозиції» у 
мажоритарних округах. А визнача-
ти найбільш гідного, на його думку, 
слід через соціологічні досліджен-
ня: єдиним кандидатом від опози-
ції має стати той претендент, який 
матиме напередодні виборів най-
вищу підтримку виборців.

Кличко також наголосив на 
об’єднанні зусиль для захисту го-
лосів громадян.

Яценюк: 
«Підстава для імпічменту — 
вчинення державного злочину»

Кличко чітко визначився: 
чинна влада — спільний ворог

Опозиція у випадку перемоги 
не збирається домагатися кримі-
нальної відповідальності для ді-
ючого Президента Віктора Януко-
вича.

Про це заявив лідер «Фрон-
ту змін» Арсеній Яценюк в інтерв’ю 
газеті «Комерсант-Україна», відпо-
відаючи на запитання, чи готова 
опозиція посадити Президента у 
в’язницю.

«Найгірше в політиці — це вендета. У нас немає зобов’язань 
ні перед ким, крім народу України», — сказав він. «Саме для того, 
щоб цього не відбулося (кримінальна відповідальність для Яну-
ковича), я прошу його зупинитися. Просто зупинитися. Думаю, я 
ясно висловився», — додав Яценюк. 

Відповідаючи на уточнення, що у випадку, якщо він зупинить-
ся, відпаде необхідність в імпічменті Януковича, Яценюк ска-
зав: «Підстава для імпічменту — здійснення державного злочи-
ну». «Захоплення державної влади за допомогою незаконного 
переписування Конституції — це державний злочин. Неконсти-
туційне формування коаліції й призначення прем’єр-міністра 
— це державний злочин. Передача іноземній державі території 
України для розміщення військової бази — це державний зло-
чин. Усе це служить підставою для імпічменту Президента», — 
сказав Яценюк.

Форум об’єднаної опозиції
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Бліц-інформ
Пам’яті 

Ігоря  Лубченка
На 75-му році життя по-

мер заслужений журналіст 
України Ігор  Лубченко, який 
протягом  останніх 15 ро-
ків, аж до травня нинішньо-
го року,  був головою Наці-
ональної спілки журналіс-
тів України. Ігор Федорович 

Лубченко народився 3 листопада 1937 в місті Псков. 
Закінчив факультет журналістики Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. Десят-
ки років пропрацював в українській пресі, у  тому числі 
був головним редактором  газет «Молодь України» та 
«Освіта». На посаді голови НСПУ дуже багато зробив 
для становлення національного інформаційного про-
стору, свободи слова, відстоювання інтересів україн-
ських мас-медіа, соціального захисту журналістів. 

МОЗ почав закупівлі: фірма сина 
Богатирьової отримала 11 мільйонів

Міністерство охорони здоров’я 4 травня за резуль-
татами тендерів уклало низку угод на постачання вак-
цин на загальну суму 60,77 млн грн. Про це повідомля-
ють «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних 
закупівель».

Найбільш значні підряди отримало ТОВ «Фарма 
лайф» — 46,64 млн грн. Компанія входить до львів-
ської групи «Три-Центральний аптечний склад», серед 
власників якої — син екс-губернатора Московської 
області Бориса Громова та родичі колишніх керівників 
СБУ.

Ще 10,87 млн грн отримає ПАТ «Фармстандарт-
Біолік». За даними SMIDA, син міністра охорони 
здоров’я Олександр Богатирьов входить до наглядової 
ради цього підприємства і володіє 20% акцій фірми.

55% акцій харківського заводу належить росій-
ській групі «Фармстандарт», ще 22% належать Олек-
сандру Забудкіну, виконавчому директору донецького 
ТОВ «Сінбіас Фарма», члену ради директорів російсько-
го виробника ліків «Верофарм».

ТОВ «ІмБіоІмпекс» отримає 3,26 млн грн. Компанію 
контролює колишній директор держпідприємства «Укр-
вакцина» Олексій Савченко.

Черновецький остаточно «осідає» 
в дорогому Тель-Авіві

Київський міський голова Леонід Черновецький ку-
пив дорогі апартаменти у фешенебельному готелі Тель-
Авіва. Про це 11 травня повідомила ТСН.

«На самісінькому березі моря, найдорожче і най-
престижніше місце країни. За рік тут відкриють феше-
небельний готель. Верхні поверхи відведені під апарта-
менти. Їх ще можна придбати щонайменше за 5 мільйо-
нів доларів», — йдеться в сюжеті.

«Черновецький не поскупився. Купив дві квартири 
на 17-му поверсі та оформив на адвоката», — повідо-
мляє ТСН із посиланням на анонімні високопосадові 
джерела.

Сам столичний мер не підтверджує інформації, не 
спростовує і взагалі не відповідає на дзвінки. Сусіди 
Леоніда Михайловича — теж люди непрості. Наприклад, 
мільярдер із Казахстану Олександр Машкевич викупив 
весь 21-ий поверх за 30 мільйонів доларів. Представ-
ник республіки Бурятія в Держдумі Росії Віталій Малкін 
теж придбав квартиру.

Син Черновецького Степан, який нещодавно став 
багатодітним батьком, також має громадянство Ізраї-
лю. Журналісти ТСН дізналися, що він прописаний в од-
ній із квартир багатоповерхівки в місті Холон, неподалік 
Тель-Авіва. Проте, судячи з надпису на дверях помеш-
кання, тут живе сім’я Левіт.

Знайдено найдавніший 
астрономічний календар майя

Американські археологи виявили в північній части-
ні Гватемали будинок писаря племені майя, на стінах 
якого були намальовані найдавніші на сьогоднішній 
день астрономічні таблиці.

Таблиці описували сонячний і місячний рік, а також 
багаторічні цикли руху Венери і Марса.

Археологи виявили на трьох уцілілих стінах будинку 
кілька цікавих фресок. На північній стіні був зображе-
ний портрет монарха, який правив у цій частині держа-
ви в той час.

Ця ж стіна являла собою астрономічний календар, 
в якому писар передбачив час затемнень і «зустрічей» 
Місяця, Марса і Венери на найближчі 1 – 7 тисяч років.

Дані обчислення тривали на східній стіні, де були 
написані сонячний календар і особливий релігійний 
календар, в якому рік триває 260 днів.

Громадський комітет у Норт 
Порті (штат Флорида) вшану-
вав пам’ять геніального україн-
ського поета Тараса Шевченка 
святковою програмою. При вхо-
ді до зали було виставлено пра-
ці Шевченка — книжки його по-
езій та художніх робіт.

Голова Громадського комітету Да-
рія Томашоська привітала гостей та 
розказала про роль Шевченка у про-
будженні українського народу.

Об’єднаний хор під диригентурою 
Люби Добровольської-Інгрем вико-
нав з великим почуттям «Заповіт», 
«Думи мої», «Учітеся, брати мої» та 
«Реве та стогне Дніпр широкий».

Вірш «Село» декламувала малень-
ка Валя Томашоська, а тріо у складі 
Ліди Бойко, Уляни Стадник і Тараса 
Шкандрія виконало «Садок вишневий 
коло хати». Тарас Шкандрій виконав 
пісню «По діброві вітер виє», а Галина 
Король декламувала «Гамалію».

Надзвичайно цікавою точкою 

програми була інсценізація поеми 
«Наймичка», роль якої з великим по-
чуттям виконувала Галя Ліснича при 
співпраці Олі Гронь, Богдана Бодна-
рука, Наталки Гончарук, Марії Ники-
тин і Тараса Шкандрія.

Великий успіх програми завдячу-
ється всім вищезгаданим особам, а 

також членам Святочного комітету: 
Кларі Шпічці, Ромі Гуран, Ліді Бойко, 
Оксані Лев, Євгенові Томашоському.

Віра БОДНАРУК,
професор, США

На фото: сцена з «Наймички».
Фото Віктора Лісничого

Тимчасова контрольна комісія Ки-
ївради з вивчення ситуації, що скла-
лася навколо забудови Паркової до-
роги, заявляє про наміри різних ком-
паній збудувати 14 об’єктів на дні-
провських схилах у Києві.

Про це повідомив депутат Київра-
ди від фракції «БЮТ-Батьківщина» у 
Київраді Олександр Бригинець.

За словами депутата, на сьогод-
ні 14 компаніям видані містобудівні 
умови і обмеження забудови на Пар-
ковій дорозі.

Зокрема, компанії «Амадеус 
Ко» надана земділянка 2,183 га на 
Парковій дорозі під будівництво 
об’єкта транспортної та інже-
нерної інфраструктури (верто-
літного майданчика) із граничною 
забудовою ділянки у 40%. Гранична 
висота будівлі не визначена, і, згідно 
з рішенням, визначиться «технологіч-
ною необхідністю, обумовленою за-
вданням на розміщення інженерно-

транспортного комплексу».
Компанії ТОВ «Астера-С» на-

дана земділянка на Парковій до-
розі, 6 – 10 під будівництво 
г о т е л ь н о - а д м і н і с т р а т и в н о -
розважального комплексу з на-
земним і підземним паркінгами.

ДУСя отримала земділянку на 
Парковій дорозі, 3 – 5 – 7 під екс-
плуатацію та обслуговування 
нежитлових приміщень. Ком-
панія «Атіка» отримала ділянку на 
Парковій дорозі, 3 під спортивно-
оздоровчий комплекс, компанія 
«Курені» — ділянку на Парковій до-
розі, 4 під будівництво готельно-
ресторанного комплексу.

КП «Спеціалізоване управління 
протизсувних підземних робіт» ви-
ділили ділянку на Парковій дорозі, 8-Б 
під будівництво будівель і споруд 
підприємства, Печерській райраді — 
для будівництва дитячого майдан-

чика та гостьової автостоянки.
ТОВ «Шевченко, Дідковський 

і Партнери» отримало землю під бу-
дівництво офісно-спортивного 
комплексу, ТОВ «Ведмідь» — під 
будівництво тенісного клубу, 
ТОВ «Альянс-Центр» — під зве-
дення ресторану.

Дочірня компанія НАК «Нафто-
газ» отримала землю на Парковій до-
розі, 3/5, 7 під адміністративно-
офісний будинок, компанія «Курені» 
— ділянку на Парковій дорозі, 4 під ре-
конструкцію ресторану та гостьо-
вої автостоянки, ТОВ «Гранд Буд» 
— на Парковій дорозі, 4 під будівни-
цтво готельно-розважального 
комплексу з підземним паркін-
гом, компанії «Профіль» — на Парко-
вій дорозі, 16 під реконструкцію іс-
нуючого ресторанного комплексу.

«Українська правда»

Запрошують 
«Інтермеццо» 

і «Круті сходи»
Мистецька галерея «Круті сходи»

Наші координати: 
14000, м. Чернігів, вул. 
Воровського, 10; тел. 
(0462) 674-661, (066) 
760-86-83. 

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

Послуги: виставкова діяльність – організація та 
проведення виставок; виготовлення сувенірної проду-
ції представницього класу, чернігівської тематики, на-
ціонального колориту. 

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

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

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

Чернігівська міська організація 
«Суспільної служби України»

Види послуг: соціальний патронаж, видавни-
ча діяльність, сприяння вихованню дітей, сприян-
ня відродженню духовних і національних традицій. 
Вул. Воровського, 10. Тел.: (0462) 674-661, 
(066) 760-86-83, (0462) 973-628, 973-629.

Українці США вшанували 
пам’ять Шевченка 

У Києві схили Дніпра віддали під забудову 

ресторанами, кортами і паркінгами
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Що читаємо? Книгу відомого 
київського спортивного журналіста 
Георгія Кузьміна «Были и небыли на-
шего футбола» (Київ, «Фоліо», 2010).

За кілька десятиліть збирання 
матеріалів автор познайомився та 
записав інтерв’ю з десятками най-
видатніших українських, радянських 
та світових футбольних зірок — від 
Антона Ідзковського та Льва Яшина 
до Франца Беккенбауера та Андрія 
Шевченка. Під одну обкладинку зі-
брано тексти, які будуть корисні ша-

нувальникам найпопулярнішої гри і в 
фактологічному сенсі, і в емоційному.

Що цікавого? Першими у Киє-
ві у футбоол (саме так із подвоєнням 
сто років тому називали цю гру) по-
чали грати німецькі та чеські моло-
дики, діти інженерів і заводчиків, гім-
назисти, члени гімнастичних гуртків. 
Перший показовий матч у «ножной 
мяч» відбувся на Сирці в 1900 році.

Сенсацією осені 1910 року ста-
ло переманювання, трансфер услав-
леного столичного (ще петербурзь-
кого) воротаря Василя Оттена до ко-
манди Київської політехніки. Йому 
пообіцяли непогану винагороду та… 
можливість вчитися у престижному 
інституті. Наступного року він, вже 
як киянин, захищатиме ворота збір-
ної Росії.

Навесні 1911 року свою фут-
больну майстерність показував ки-
янам легендарний пілот Сергій Уточ-
кін — «продемонстрировал удар 
через себя по летящему мячу в 
стойке на руках! Одесситы и сегод-
ня, сто лет спустя, уверяют, что их 

прославленный земляк первым во 
всей Европе освоил этот трюк».

Початок регулярних футбольних 
матчів у Києві датується 1 жовтня 
1911 року, коли розпочалися ігри 
першого футбольного дивізіону, – на 
спортмайданчик Політехніки вибігли 
команди другої та четвертої гімна-
зій. Першим главою ліги, «федерації 
футболу», обрали 33-річного доцен-
та хімії Миколу Тананаєва, майбут-
нього лауреата Сталінської премії.

1912-го, олімпійського, року 

збірна Росії, яка вперше брала 
участь у високих змаганнях у Сток-
гольмі, відмовилась від послуг «зрад-
ника» Оттена, формально дорік-
нувши йому «ненадёжной игрой на 
выходах». Смішна відмовка, особли-
во коли виявилося, що її «надійний» 
голкіпер Фаворський у двох матчах 
на Олімпіаді пропустив 18 м’ячів...

Через два роки починається Пер-
ша світова війна. Одні з найкращих 
футболістів Києва — три брати Веш-
ке — як піддані кайзерівської Ні-
меччини, отже — потенційні шпигу-
ни, стають військовополоненими, і їх 
етапують на узбережжя Білого моря.

Кузьміну вдалося розшукати рід-
кісне фото: осінь 1914-го, коман-
да польського гімнастичного това-
риства, а на передньому плані — зі 
шкіряним м’ячем — Станіслав Косі-
ор. Тоді — розшукуваний жандарма-
ми більшовик, відтак — один із ке-
рівників УРСР, співорганізатор Голо-
домору…

1921 року стараннями більшо-
вика Андрія Краснобабенка, який 

теж був фанатом футболу, відновлю-
ється першість міста. Але тепер за-
мість іноземних підданих та гімна-
зистів грають «Совработники», «Жел-
дор», «Райкомвод», «Металлисты», 
«Роботрос», першим чемпіоном стає 
спортклуб ім. Леніна.

Автор розкопав десь журнал 
«Динамовец» за 1925 рік. Із часо-
пису можна було дізнатись, що «не-
большая группа чекистов Тифлиса 
во главе с первым динамовцем… то-
варищем Лаврентием Павловичем 
Берия энергично берётся за реали-
зацию в чекистской среде идей со-
ветской физкультуры».

У футбол грав не тільки Берія 
(наводиться анекдотичний випа-
док, коли його було видалено з поля, 
але потім суддя за наполяганням 
«ответственных товарищей» повер-
нув його на поле), а й глава ВЧК Фе-
лікс Дзержинський, активними вбо-
лівальниками були Генріх Ягода та 
Яков Петерс.

Та й стадіон «Динамо» носив тоді 
ім’я головного чекіста Української 
РСР Всеволода Балицького, а «Чер-
воний», теперішній «Олімпійський», 
— Косіора.

Виявляється, що ще в другій по-
ловині 1920-х народилася фірмова 
«динамівська» традиція брати у дру-
жини гімнасток. Блохін, Буряк, Бес-
сонов, Хлус та інші кумири 1980-х 
йшли стопами лідерів «Желдора», 
предтечі біло-синіх: Ямковий, Бар-
дадим, Костін та Фенцель одружили-
ся на… чотирьох сестрах-гімнастках!

Кузьмін переконливо доводить, 
що офіційна біографія «Динамо» по-
відомляє неправду. Клуб не був за-
снований 13 травня 1927 року. А ро-
ком пізніше. Перший матч зіграно 
було 1 липня 1928 року зі збірною 
Білої Церкви, і ту гру динамівці про-
грали — 1:2.

1928-им роком значиться і пер-
ше відоме фото команди. Причо-
му ретушер «Спортивної газети», де 
працював Кузьмін, був вимушений 
змити зі знімку 7 чекістів у цивільно-
му. І це через півстоліття після фото-
графування!

У перших складах «динамівців» 
кадрові чекісти виходили і на поле. 
Костянтин Фомін, який грав за осно-
ву у 1935 – 1936 рр., згодом брав 
участь у репресіях проти харківських 
спортсменів польського походжен-
ня. Відповідні документи оприлюд-
нені за часів перебудови.

Зарплату тоді гравцям майже не 
платили. Дійшло того, що певний час 
команда мала некомплект — лише 8 
спортсменів. Капітан команди Кос-
тянтин Щегоцький спробував втек-
ти у Дніпропетровськ, але дорогою 
потрапив під перевірку документів, 
і його примусово повернули у клуб.

Голод 1932 – 1933 років, як не 
дивно, теж залишив слід в історії ко-
манди міліцейського відомства. Пів-
команди просто втекли — в Іваново, 
де було ситніше.

Двоє футболістів — капітан ко-
манди Піонтковський та Свиридов-
ський — були затримані співробіт-
никами НКВС при спробі обміняти 
кілька відрізів сукна на продукти, 
відтак мусили відпрацювати на бла-
го країни Рад два роки у виправній 
колонії.

У 1938-му Піонтковського та од-
ного із творців команди чекіста Бар-
минського розстріляли як «шпигунів». 
Кавалера ордена Леніна Щегоць-
кого — на 15 місяців кинули за ґра-
ти: «Пытали двенадцать суток… били 
ножкой от стула, зажимали пальцы ду-
бовой дверью, вырывали признание в 
шпионаже». Вийшов на волю вже піс-
ля того, як розстріляли наркома Мико-
лу Єжова, — «с орденом, опухшими но-
гами и отбитой памятью».

Футбольній історії Другої сві-
тової присвячено понад полови-
ну тексту. З афіші: «22 июня [1941] 
— открытие Республиканского 
стадиона. Адрес — Красноармей-
ская, 51б… Футбол (первенство 
Советского Союза). Команды: Мо-
сква (Красной армии) — Киев («Ди-
намо»). Начало игры в 19 часов. В 
программе спортивного праздни-
ка: гимнастика… штанга… лёгкая 
атлетика».

Матч і чемпіонат, само собою, 
не відбулися. Знаменитий радіо-
коментатор Вадим Синявський, 
лежачи на підвіконні, розповідав 
слухачам зовсім не про футбол: 
«Бьют зенитки! Мимо… Снаряды 
разрываются в небе значительно 
выше самолётов. Вот, кажется, по-
пали… Нет, снова мимо!»

Зі складу, який мав грати на від-

критті стадіону ім. Хрущова 22 черв-
ня, тільки двоє — Микола Махиня 
та Павло Віньковатов — змогли ви-
йти на поле після війни у динамів-
ській формі. Четверо футболістів 
були розстріляні в Бабиному Яру, 
один — закатований у гестапо, 
кілька — загинули на фронті, дехто 
— емігрував.

Щегоцький більше двох міся-
ців блукав Україною і перейшов че-
рез лінію фронту аж під Ростовом: 
«Я спасся и вынес зашитый в трусах 
орден. Редакторы почему-то всег-
да вычёркивают эту подробность. А 
зря. Так было…».

Георгій Кузьмін визнає, що сум-
ніви в офіційній версії героїчного 
«матчу смерті» в нього з’явилися, 
коли він побачив у воротаря перед-
воєнного «Динамо» Антона Ідзков-
ського фото, де футболісти — кия-
ни та німці — мирно позують перед 
грою. Справді, той самий матч від-
бувся 9 серпня 1942 року, а всі по-
дальші події, включно з ув’язненням 
і смертю 4 спортсменів, — роком 
пізніше, і ніяк не були пов’язані з 
власне грою.

Взагалі-то було 11 матчів в оку-
пованому Києві — «Одиннадцать по-
бед в одиннадцати матчах! Шесть-
десят семь забитых и одиннадцать 
пропущенных мячей. Это уже не ле-
генда, а прекрасная быль из исто-
рии отечественного спорта».

Фраза. Певним недоліком кни-
ги є те, що автор часто не називає 
імен,  не вказує посад та титулів ба-
гатьох згаданих постатей. Примі-
ром, зі згадки про те, що до редак-
ції «Спортивної газети» заходили 
«Акопов и Подольский, Колчинский 
и Людмирский, Теппер-младший и 
Ошенков-старший, Мурашов и Ща-
нов, Выставкин и Денисенко», так і 
підмиває запитати: хто ці люди? На-
вмисно зазирнув до української Вікі-
педії — виявилося, вона знає лише 
про одного зі згаданих вище героїв 
українського спорту.

Вахтанг КІПІАНІ,
журналіст, історик, головний 

редактор сайту «Історична правда»

Недавно мав змогу переглянути новий пропагандист-
ський російський фільм «Матч». Тому хочу поділитися з вами 
своїми враженнями.

Ті, хто думають, що це фільм про футбол (як його позиці-
онують автори) або про війну чи любов (як начебто випливає 
з анонсованого сюжету), той помиляється. Насправді це іде-
ологічний «агітпроп», який впроваджує філософію і концеп-
цію пропагованого кремлівськими верховодами «Русского 
мира». Невипадково фільм зроблений за бюджетні гроші Ро-
сійської Федерації. Тому переважна більшість негативних ге-
роїв фільму відзначаються тим, що говорять українською, но-
сять синьо-жовті стрічки або вишиванки. У «масовках» укра-
їнці зображені як колаборанти, антисеміти і просто моральні 
потвори.

Насправді цей фільм цілковито підпадає під 161 статтю 
КК України, згідно з якою умисні дії, спрямовані на розпалю-
вання національної, расової чи релігійної ворожнечі та не-
нависті, на приниження національної честі та гідності кара-
ються аж до обмеження волі на строк до п’яти років. Оцінку 
фільму має давати не експертна комісія Держкіно, а Служба 
безпеки України. Але, на жаль, люди, які опинилися при вла-

ді в Україні, замість того, щоб забезпечити національну без-
пеку, сприяють зовнішній експансії в Україну. Вони забезпе-
чують інформаційне, гуманітарне, духовне вторгнення Росії в 
Україну. Наприклад, освітня політика міністра Табачника ціл-
ком співвідноситься з ідеологією цього фільму. Тільки в іншій 
сфері.

Хочу відповісти захисникам фільму, які стверджують, 
що це лише художній твір, спроба розібратися у складних 
тогочасних реаліях в Україні. Роз’ясніть мені, чому росій-
ський кінематограф за кремлівські бюджетні гроші не зні-
має фільм про армію генерала Власова — найбільший ко-
лаборантський підрозділ у Другій світовій війні, який на-
раховував майже 800 тисяч російських добровольців? До 
речі, 300 тисяч з них брали участь у відомій облозі Сталін-
града. Це ж який сюжет, яка драма! От там можна було б 
використати «геніальний» художній хід з використанням 
мови, наприклад, щоб головний герой — чесний червоно-
армієць, героїчний оборонець Сталінграда — розмовляв 
українською.

Або фільм про ганебний пакт Молотова – Ріббентропа, де 
керівництво СРСР (а РФ вважає себе їхньою правонаступни-

цею) укладає з Гітлером таємну угоду про поділ Європи. Про 
спільний військовий парад у Бресті. А в цей час українці на 
Закарпатській Україні під синьо-жовтим прапором перші в 
Європі збройно виступають проти гітлерівської коаліції. 15 
березня 1939 року. До речі, на моє переконання, Друга світо-
ва війна почалася саме тоді. Чи можете ви уявити, щоб у Росії 
знімали такі фільми за бюджетні кошти?

Історія України складна. Але ми самі в ній розберемося, 
без сторонньої допомоги. А росіяни нехай розберуться у своїй 
історії, ще більш складній, трагічній та неоднозначній.

Коли іспанці прийшли до національного примирення, 
вони спорудили меморіал усім загиблим у громадянській ві-
йні. І викарбували такі слова: «Тут лежить Іспанія». Їм не писа-
ли рецептів примирення ані в Парижі, ані в Римі, ані в Берліні. 
Тому вони і знайшли злагоду в суспільстві. А ми будемо блука-
ти манівцями, допоки нашу історію нам писатимуть у столиці 
іншої держави.

Андрій ПАРУБІЙ, 
народний депутат України, 

«Українська правда»

«Были и небыли нашего футбола».
Від Політехніки до так званого 

«матчу смерті»
У футбол грав не тільки Лаврентій Берія... Взагалі-то було 11 матчів в окуповано-

му Києві — «Одиннадцать побед в одиннадцати матчах! Шестьдесят семь забитых и 
одиннадцать пропущенных мячей. Это уже не легенда...».

Футболісти команди «Старт» та їхні німецькі візаві після гри, 
яку радянська пропаганда після війни увічнить як «матч смерті»

Одеська команда ОКФ, 1910-ті

Кремль зіграв проти України «Матч смерті»
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У Галузевому держав-
ному архіві СБУ є кримі-
нальні справи на засу-
джених письменників і 
оперативно-розшукові на 
тих митців, що пішли на 
співпрацю з режимом. Ці 
документи чудово показу-
ють, як спецслужби конт-
ролювали життя митців.

Спільною рисою всіх 
тоталітарних режимів є 
бажання цілковито конт-
ролювати суспільні проце-
си. Воно поширюється на 
політичну сферу, вилива-
ючись в однопартійну сис-
тему та існування політич-
ної поліції. На соціально-
побутову, проявляючись 
у різних приписах та ін-
струкціях, які грубо втру-
чалися у приватне життя 
громадян, регламентуючи 
його. 

Звичайно, контроль 
повинен був поширювати-
ся і на культуру, чи не най-
більш небезпечну для ре-
жиму сферу, бо вона за 
визначенням передбачає 
свободу самовираження 
і не підлягає жорсткому 
контролю. 

Натомість для ідеоло-
гів і практиків тоталітариз-
му культура повинна була 
залишатися інструментом 
пропаганди та впливу на 
населення. Така «культу-
ра» — своєрідний пряник, 
який поруч із батогом (ре-
пресіями) мав утихоми-
рювати суспільне незадо-
волення, що періодично 
з’являлося. 

З цього погляду став-
лення комуністичних ре-
жимів до культури та її ді-
ячів, попри певні націо-
нальні особливості, було в 
цілому однаковим на всьо-
му терені, охопленому ра-
дянським впливом після 
Другої світової війни. 

Найбільшою особли-
вістю протистояння режи-
му проти культури в Укра-
їні була його тривалість 
(понад сімдесят років) і за-
взятість (десятки, а то й 
сотні тисяч знищених фі-
зично діячів культури, і не-
зчисленна кількість пока-
лічених духовно). 

Україна стала тим екс-
периментальним майдан-
чиком, на якому комуніс-
тичний режим набував до-
свіду приборкання і зни-
щення культури. 

Протистояння тут по-
чалося задовго до за-
вершення Другої світо-
вої війни, відразу піс-
ля ліквідації УНР 1921 
року. Саме кінець 1920-
х – 1930-ті роки минуло-
го століття стали часом 
найбільш кривавих жнив 
у ліквідації української 
культури. 

Спочатку цензура і 

утиски творчості, зго-
дом — залякування мит-
ців, їх духовне ламання, а 
відтак і брутальне фізич-
не знищення через табо-
ри та страти. Методоло-
гію, апробовану в Украї-
ні у 20 – 30-ті роки, після 
1945 року використовува-
ли для встановлення тота-
літарних режимів у Поль-
щі, Німеччині, Угорщині та 
інших країнах комуністич-
ного блоку. 

УРСР як дуже сво-
єрідне, квазідержав-
не утворення стало 
результатом своєрід-
ного компромісу двох 
сил, що активно бо-
ролися між собою у 
1917 – 1921 роках, 
— українського на-
ціонального руху та 
російського більшо-
визму. Перший з них 
зазнав мілітарної і по-
літичної поразки у про-
тистоянні — українську 
державність у формі УНР 
було ліквідовано. Та все 
ж не можна було гово-
рити про цілковиту пе-
ремогу більшовизму в 
Україні. 

Для утримання сво-
їх позицій на цих теренах 
більшовики, які зустріли 
шалений опір населен-
ня, змушені були піти на 
поступки, одна з яких  — 
створення хоч комуніс-
тичної, та все ж — бодай 
за формою — національ-
ної республіки. Велика 
частина поступок стосу-
валася культурної сфе-
ри, які в сукупності вили-
лися в так званий процес 
українізації. Проводячи 
його, радянська влада 
ставила собі за мету здо-
бути симпатії місцевого 
населення, яке вперше 
після сотень років коло-
ніального минулого отри-
мало можливості розви-
тку власної мови, літера-
тури, театру, образотвор-
чого мистецтва. 

Несподівано для ко-
муністів цей процес спри-
чинив справжній куль-
турний вибух серед укра-
їнців, який проявився в 
появі цілої плеяди пись-
менників та поетів, ху-
дожників та діячів теа-
трального мистецтва. 
Представники україн-
ської культури того часу 
зуміли творчо поєднати 
національні мотиви з пе-
редовими культурними 
тенденціями Європи. Се-
ред них, до прикладу, за-
сновник новітньої школи 
українського живопису 
Михайло Бойчук, новатор 
театрального мистецтва і 
засновник філософсько-

го театру «Березіль» Лесь 
Курбас, Микола Зеров, 
Валер’ян Підмогильний, 
Юрій Клен і десятки ін-
ших письменників та по-
етів з різних літератур-
них об’єднань, що твори-
ли новітню українську лі-
тературу і вписували її до 
загальноєвропейського 
культурного процесу. 

На думку багатьох до-
слідників, українська куль-
тура за одне десятиліт-
тя — з 1921 до 1931 року 
— спромоглася не лише 
надолужити спричинене 
кількасотлітнім колоніаль-
ним становищем відста-
вання, а й витворити най-
кращі зразки світового 
рівня.

Культурний спалах 
1920-х років став своє-
рідним реваншем укра-
їнського національного 
руху, який, зазнавши по-
разки в політичній та вій-
ськовій площині, почав 
активно перемагати ре-
жим у культурній. При цьо-
му культурницькі погляди 

окремих діячів того часу 
почали набувати політич-

них рис. Одним із ключо-
вих у тодішньому укра-
їнському культурному 
дискурсі стало сформу-
льоване українським 
письменником Мико-
лою Хвильовим гасло 
«Геть від Москви!».

Тому більшовики за-
вдали удару у відпо-
відь, практично знищив-
ши феномен української 
культури 1920-х років, 
зокрема через фізич-
ну ліквідацію його твор-
ців. Тільки у 1934 році 
репресій зазнали 97 із 
193 членів Спілки пись-
менників України — це в 
час, коли до піку терору 
ще було далеко. 

Своєрідним фокусом 
трагедії української куль-
тури цього періоду стало 
3 листопада 1937 року, 
коли до двадцятої річни-
ці Жовтневої революції 
за вироками позасудо-
вих органів були розстрі-

ляні Лесь Курбас, Микола 
Куліш, Матвій Яворський, 
Володимир Чеховський, 
Валер’ян Підмогильний, 
Валер’ян Поліщук, Григо-
рій Епік, Мирослав Ірчан, 
Марко Вороний, Михайло 
Яловий та інші. 

Загалом в один день 
було страчено понад 100 
представників української 
інтелігенції. Знищення не 
обмежилося цим днем і 

тривало після нього.
Окремі діячі культури, 

такі як поети Павло Тичи-
на, Максим Рильський, 
Микола Бажан та інші, 
пішли на компроміс із вла-
дою. Їм було збережено 
життя, проте позбавлено 
свободи творчості й вико-
ристано у ролі трубадурів 
режиму. 

Попри їхні постійні за-
певнення у своїй лояль-
ності, радянська влада 
ніколи не довіряла їм, за-
лишаючи під постійним 
пильним наглядом спец-
служб. Практично на кож-

ного з них спецслужби 
завели спеціальні спра-
ви, в яких накопичували-
ся компрометуючі мате-
ріали. 

Ці матеріали згодом 
служили інструментом 
впливу на того чи іншого 
митця, а часом (як це ста-
лося, наприклад, із відо-
мим українським гуморис-
том Остапом Вишнею) під-
ставою для репресії через 
втрату лояльності до ре-
жиму.

Всесвітньо відомий 
юрист, автор терміна «гено-
цид» Рафаель Лемкін, лікві-
дацію творчої еліти Украї-
ни в 1920 – 1930-х роках 
вважав елементом шир-
шої політики винищення, 
а саме радянським гено-
цидом українців. «Перший 
удар, — пише він у статті 
про цей період, — спрямо-
ваний на інтелігенцію — 
мозок нації, щоб паралізу-
вати решту організму». 

Іншими кроками гено-
циду стали ліквідація на-
ціональної церкви та ма-
сове винищення голодом 
1932 – 1933 років осно-
вних носіїв української 
національної ідентичнос-
ті — селян. Таким чином, 
зламана духовно і фізич-
но Україна мала стати ін-
тегральною частиною ра-
дянської імперії. 

У 1939 році Радян-
ський Союз поширив свої 
володіння, зокрема за ра-
хунок приєднання захід-
ноукраїнських земель, що 
до того належали Польщі. 
Протягом двох років (1939 
– 1941) Західна Україна 
пройшла пришвидшений 
курс встановлення кому-
ністичного режиму із при-
таманними йому репресі-
ями проти політичних та 
громадських діячів і людей 
мистецтва. 

Жорстока окупаційна 
політика СРСР урешті при-
звела до спалаху масо-
вого збройного повстан-
ня місцевого населення, 
яке тривало до середини 
1950-х років. Боротьба 
Української повстанської 
армії більше проявилася у 
народній культурі (сотнях 
народних пісень, відомих 
до сьогодні), аніж у профе-
сійній. 

Проте й серед її учас-
ників були люди, що писа-
ли прозові та поетичні тво-
ри, підпілля навіть видава-
ло їх окремими збірками. 
Та все ж цей період був 
передусім часом зброй-
ної боротьби, а, як відо-
мо, коли звучать гармати, 
музи мовчать.

Після розгрому зброй-
ного підпілля головною 
силою спротиву тоталі-
тарному режиму у 1960 
– 1980-ті роки знову 
стає творча еліта. Масо-
ві повстання політичних 
в’язнів у концтаборах ГУ-
ЛАГу в 1953 –1954 роках, 
революція у Будапешті 
1956 року, заворушення 
у Польщі змусили радян-
ський режим піти на лі-
бералізацію і послабити 
тиск. Завдяки цьому укра-
їнська культура знову по-
ступово почала відроджу-
ватися і швидко виходити 

поза рамки, визначені ре-
жимом під назвою «соц-
реалізм». 

Черговий культурний 
спалах вилився в явище 
шістдесятництва (осо-
бливо яскраве в літе-
ратурі, образотворчому 
мистецтві, кіно), яке теж 
дуже швидко почало за-
знавати на собі репре-
сії з боку влади і змуше-
не було перейти по суті в 
підпілля, видаючи власні 
твори у так званому сам-
видаві. 

У такий спосіб режим 
штовхав багатьох митців, 
що не ставили собі за мету 
жодних політичних цілей, 
до політичної опозиції, пе-
ретворював їх на актив-
них діячів дисидентського 
руху. 

І хоч у цілому розмах 
репресій 1960 – 1980-х 
років не набув масштабів 
1920 – 1930-х років, укра-
їнська культура зазна-
ла дуже серйозного уда-
ру. Репресії проти окре-
мих її діячів не обмежи-
лися утисками у творчій 
сфері (цензурування, за-
борона друку), а вилили-
ся в серйозний психоло-
гічний пресинг, гоніння 
через офіційну пресу як 
зрадників. Їх оголошува-
ли психічно хворими і за-
проторювали до спеціаль-
них психіатричних закла-
дів, до тюрем та таборів, 
навіть ліквідували фізич-
но. При цьому, на відміну 
від репресій 1930-х, мова 
йшла не про смертні виро-
ки, оголошені режимом, а 
про «тихе» фізичне усунен-
ня неугодних. Так, після 
кількаразового жорсто-
кого побиття невідомими 
у 1963 році помер поет 
Василь Симоненко, 1970 
року за досі не з’ясованих 
обставин убита худож-
ниця Алла Горська, 1979 
року знайдено повішеним 
композитора Володимира 
Івасюка.

Показовою для цього 
покоління є доля відомо-
го українського поета та 
ди сидента Василя Стуса. 
Утисків від комуністичної 
влади він зазнав уже 1965 
року, коли всією Україною 
прокотилася перша хви-
ля репресій проти «шістде-
сятників», спричинена, зо-
крема, новим курсом вла-
ди під керівництвом Лео-
ніда Брежнєва, яка пішла 
на згортання хрущовської 
лібералізації.
Володимир В’ЯТРОВИЧ,

історик, директор 
галузевого архіву СБУ 

(2008 – 2010)
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З приходом радянської влади 

столиця була перенесена до Мо-
скви, і Кремль знову став політич-
ним центром. У березні 1918 року 
до Кремля переїхав більшовиць-
кий уряд. Його резиденцією і міс-
цем проживання радянських вож-
дів стають палаци і Кавалерський 
корпус. Незабаром вільний доступ 
на територію Кремля для звичайних 
москвичів виявився під забороною. 
Храми закрили, і кремлівські дзво-
ни надовго замовкли.

Згідно з істориком В. Козловим, на за-
сіданні Московської ради народним комі-
сарам пропонували три варіанти розмі-
щення: Дворянський жіночий інститут, За-
пасний палац біля Красних воріт і Кремль. 
На засіданні Раднаркому проти останньо-
го були заперечення, оскільки територія 
Московського Кремля — улюблене місце 
прогулянок москвичів, і в разі розміщен-
ня там уряду вільний доступ буде обмеже-
ний, а то й зовсім припинений, закриття 
кремлівських соборів викличе невдово-
лення віруючих і населення, та й не личи-
ло уряду радянської республіки розміщу-
ватися в резиденції царів, проте всі де-
бати припинив голова ВЦВК Я.Свердлов: 
«Безсумнівно, буржуазія і міщани зді-
ймуть крик — більшовики, мовляв, опога-
нюють святині, але нас це менше за все 
повинно турбувати. Інтереси пролетар-
ської революції вище забобонів».

Петроградська колегія з охорони 
пам’яток старовини і скарбів мистецтва 
направила відчайдушне звернення до уря-
ду із закликом виїхати з Кремля, оскільки 
«...заняття Кремля урядом створює жах-
ливу загрозу цілісності найбільших за 
своїм світовим і винятковим значенням 
пам’яток». Це звернення (опубліковане 
1997 року працівницею кремлівських му-
зеїв Т. Шовковичною) навіть не було роз-
глянуто.

За роки радянської влади архітектур-
ний ансамбль Московського Кремля по-
страждав більше, ніж за всю його істо-
рію. На планах Кремля початку XX століт-
тя можна розрізнити 54 споруди, які сто-
яли всередині Кремлівських стін. Більше 
половини з них — 28 будинків — уже не 
існують. 1918 року, за особистої участі 
Леніна, був знесений пам’ятник велико-
му князю Сергію Олександровичу. Того ж 
року знищили пам’ятник Олександру II. У 
середині 1920-их у Спаській, Микільській 
і Боровицькій баштах знесли каплиці при 
надвратних іконах.

У 1922 році під час кампанії з «ви-
лучення церковних цінностей» із крем-
лівських соборів було вилучено більше 
300 пудів срібла, більше 2 пудів золота, 

тисячі коштовних каменів, навіть раку 
патріарха Гермогена з Успенського со-
бору. Великий Кремлівський палац 
стали пристосовувати під проведення 
з’їздів Рад і конгресів III Інтернаціона-
лу, у Золотій палаті розмістили кухню, 
у Грановитій — громадську їдальню. 
Малий Миколаївський палац перетво-
рився на клуб працівників радянських 
установ, у Катерининській церкві Воз-
несенського монастиря вирішили вла-
штувати спортзал, у Чудовому монасти-
рі — кремлівську лікарню.

Наприкінці 1920-х почалося знесення 
стародавніх споруд Кремля. Автор фун-
даментального дослідження про мос-
ковські храми «Сорок сороков» Петро 
Паламарчук підрахував, що напередод-
ні 1917 року в Московському Кремлі іс-
нував 31 храм з 51 престолом. 17 верес-
ня 1928 року президія ВЦВК ухвалила 
постанову, що визначала терміни зне-
сення церковних будівель і старовинних 
споруд Московського Кремля. Інфор-
мація про майбутнє знищення пам’яток 
до Головнауки Наркомосу дійшла лише 
в середині червня 1929 року. До того 
часу церква святих Костянтина і Оле-
ни вже була знесена. Глава Наркомату 

освіти А. Луначарський направив голо-
ві ВЦВК і ЦВК СРСР М. Калініну листа, 
що засуджував намічений план знесен-
ня та проведення такого рішення в обхід 
представників наукової громадськості. 
На засіданні Політбюро цей лист назва-
ли «антикомуністичним і непристойним 
за тоном».

У 1929 – 1930 роках були повніс-
тю знесені два стародавні кремлівські 
монастирі — Чудов і Вознесенський, з 
усіма храмами, церквами, каплицями, 
некрополями, службовими будівлями, 
а також прилеглий до Чудова монасти-
ря Малий Миколаївський палац. Таким 
чином, уся східна частина Кремля від 
Іванівської площі до Сенатського пала-
цу до 1932 року була суцільною руїною. 
Наприкінці 1932 року на місці знище-
них пам’яток було споруджено будинок 
військової школи ім. ВЦВК у неокласич-
ному стилі.

1933 року була поламана церква 
Благовіщення на Житному дворі, прибу-
дована до Благовіщенської вежі у XVIII 
столітті. Того ж року  знищили найдав-
ніший храм Москви — собор Спаса на 
Бору, що розташовувався у внутрішньо-
му дворі Великого кремлівського пала-

цу (1934 року на його місці був побудо-
ваний 5-поверховий службовий корпус). 
Від храму не залишилося навіть фунда-
менту, за винятком фрагментів фунда-
менту західного притвору, який виявили 
1997 року. Загалом за роки радянської 
влади було знищено 17 церков з 25 пре-
столами.

Крім знищення пам’ятників, деякі 
будівлі зазнали переробки. У Гранови-
тій палаті було зламано «Червоний ґа-
нок», парадні сходи, по яких російські 
царі та імператори проходили на коро-
нування в Успенський собор (відновле-
но 1994 року). Фасад Великого Крем-
лівського палацу до революції містив 5 
білокам’яних барельєфів у вигляді гер-
ба Росії — двоголового орла — і ще де-
кілька малих барельєфів у вигляді гербів 
історичних володінь Російської імперії 
(Москви, Казані, Астрахані та ін.) Після 
революції їх спиляли, місце центрально-
го двоголового орла зайняв барельєф у 
вигляді герба СРСР, а навколо розташу-
валися літери: «С» і «С» — ліворуч і «С» та 
«Р» — праворуч. Під час реставрації Ве-
ликого Кремлівського палацу  1994 року 
всі історичні барельєфи на фасаді були 
відтворені.

У 1935 році двоголові орли, що він-
чали головні проїзні башти Кремля — 
Спаську, Микільську, Троїцьку та Боро-
вицьку — були замінені на зірки із позо-
лоченої міді, вкриті уральськими само-
цвітами. 1937 року вони були замінені 
на зірки з рубінового скла. Рубінова зір-
ка вперше була встановлена і на Водо-
взводній вежі.

Від 1955 року Кремль частково від-
критий для відвідування, він став музеєм 
просто неба. Відтоді ввели заборону на 
проживання на території Кремля (останні 
жителі виписалися 1961 року).

Під час реставраційних робіт кін-
ця 1960-х – початку 1970-х років гли-
няна черепиця на баштах Кремля була 
в багатьох місцях замінена металеви-
ми листами, розфарбованими «під че-
репицю». Крім того, у зв’язку зі спору-
дженням меморіалу «Могила Невідомо-
го Солдата» частина поверхневого шару 
стіни між Кутовою та Середньою Арсе-
нальною вежами була стесана на гли-
бину 1 м і потім викладена знову для 
створення монотонної за кольором і 
фактурою поверхні, покликаної служи-
ти фоном меморіалу.

1990 року Кремль внесли до списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Матеріал з Вікіпедії
На фото:  Успенський собор Москов-

ського Кремля, головний храм Російської дер-
жави, де коронувалися на правління  всі царі 
й імператори Росії.  У більшовиків вистачило 
розуму не знищити хоча б цю видатну святиню.

У прес-клубі «Просвіта» відо-
мий чернігівський дослідник цер-
ковної старовини, історик Сергій 
Шумило презентував свою кни-
гу «В катакомбах». «Це науково-
популярне видання, розрахова-
не як для фахівців цієї галузі, так 
і для людей, що просто цікавлять-
ся цією темою. На написання кни-
ги мене спонукало те, що тема ре-
пресій радянського режиму проти 
Православної церкви і формуван-
ня православного підпілля в СРСР 
є досі маловивченою», — говорить 
автор.

Це не перша книга Сергія Шу-
мила, присвячена темі релігії та 
церкви. Раніше світ побачило 
його дослідження «Князь Аскольд і 
християнізація Русі».

Книга «В катакомбах» написана 
на основі документів та усних свід-
чень очевидців (людей, що брали 
участь у церковному підпіллі).

Шумило почав працювати над 

цією книгою ще на початку 1990-х 
років, коли йому випала нагода по-
знайомитися з людьми, причетни-
ми до церковного підпілля. 

У планах автора — видати 
окремо свідчення, записані про-
тягом пошуків матеріалу. Адже ар-
хіву Катакомбна церква не мала. 
Інформація, що міститься в архів-
них справах КДБ, досі є засекре-
ченою.

Ця книга написана про підпіль-
ників із Чернігівщини та Гомель-
щини. Додано список канонізова-
них борців за Катакомбну церкву. 
Описано життя громад та окремих 
її героїв, засоби конспірації.

Катакомбна церква своїм пря-
мим послідовником має Істинно 
православну церкву, нині офіцій-
но зареєстровану в Україні. Хоча 
більшість громад лишається у не-
легальному становищі.

Бажаючі ознайомитися з пра-
цею Сергія Шумила можуть знайти 

її у книгарнях міста. Редакція сайту 
«Північний вектор» свій примірник 
книги передасть до буккросингу в 
культурно-мистецький центр «Ін-
термеццо» (м. Чернігів, вул. Шев-
ченка, 9).

Для пояснення
Після 1917 р. церква розділи-

лася на дві частини. Одна — офі-
ційна — нині Російська православ-
на церква. Інша — пішла у підпілля 
і стала називатися «Катакомбною» 
церквою. Останній і присвячена 
праця Сергія Шумила.

Сайт «Північний вектор»

День пам’яті публічного 
спалення книг відзначаєть-
ся у ФРН з 1947 року. 10 трав-
ня 1933-го у всіх університет-
ських містах Німеччини були 
спалені тисячі книг. Студен-
ти у нацистській формі палили 
багаття під гаслом: «Геть нені-
мецький дух!»

У Берліні на площі Бебеля чле-
ни Націонал-соціалістичного сту-
дентського союзу публічно ки-
нули у вогонь приблизно 20000 
книг. Також і в інших університет-
ських містах Німеччини — Бонні, 
Франкфурті-на-Майні, Мюнхені — 
були спалені тисячі книг.

Зникнути з колективної свідо-
мості повинні були твори єврей-
ських авторів, твори марксист-
ського і пацифістського характе-
ру, а також книги іноземних пись-
менників.

До числа неугодних увійшли 
близько 12,5 тисячі творів 149 
письменників. Серед них — Карл 

Маркс, брати Манни, Стефан 
Цвейг, Еріх Марія Ремарк, Еріх 
Кестнер, Зигмунд Фрейд, Генріх 
Гейне, Бертольд Брехт, Джек Лон-
дон і багато інших.

Це було лише першою схо-
динкою до ідеологічного конт-
ролю над літературним проце-
сом у Німеччині. 22 вересня 
1933-го був ухвалений декрет 
про створення Імперської па-
лати культури.

До 1939 року відділ літерату-
ри повністю контролював роботу 
2500 видавництв, редакцій і дру-
карень. Книготоргівля — 23000 
книжкових магазинів — теж була 
полем діяльності цього відділу. Пу-
блікуватися могли тільки ті літе-
ратори, які пройшли реєстрацію в 
палаті культури.

У 1995 році на історичній пло-
щі Бебеля було встановлено мо-
нумент, який являє собою примі-
щення в ґрунті з порожніми книж-
ковими полицями, зверху накрите 
скляною плитою.

Як руйнували 
Московський КремльМосковський Кремль

Книгу про непросте життя 
церкви в СРСР 
презентували у «Просвіті»

У Німеччині відзначають 
День спалених книг
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Мій двоюрідний брат попросив 

мене розшукати в архівах матеріа-
ли про нашого репресованого ще до 
війни і згодом реабілітованого діда. 
Скупа довідка про реабілітацію при-
йшла рідним уже давно, але хотіло-
ся нарешті детальніше дізнатися про 
обставити його загибелі. Справа за 
звинуваченням нашого діда, як і інші 
подібні матеріали, зберігалася в ар-
хіві обласного управління Служби 
безпеки України і вже не була яки-
мось особливим секретом. Мені пе-
редали матеріали цієї справи (ПФ-
4486, № 128, заведена Березнян-
ським райвідділом НКВС, 1 том – 
360 листів, 2 том – 390 листів).

Але спершу подам невелику сі-
мейну хроніку. Може, дехто це сприй-
ме критично, бо нас десятиліттями 
вчили, що «наш адрес — не дом и не 
улица», що ми не маємо національ-
ності, роду-племені і, ясна річ, права 
на якісь сімейні хроніки. Але розпо-
вім цю типову історію звичайних лю-
дей, і в цьому, мабуть, її трагічність. 

Моя покійна бабуся Софія Пи-
липівна Антоненко походила з дав-
нього, кажуть, козачого роду, який 
проживав у моєму селі Авдіївка, що 
в Куликівському районі Чернігівщи-
ни. Батько бабусі — Пилип Пилипо-
вич Антоненко — мав кілька десятин 
землі, у нього було три сини і дочка. 
Мій прадід був узагалі досить коло-
ритною постаттю. Він був незрячим, 
але ось цікава родинна легенда: 
своє поле за селом знаходив безпо-
милково. Йшов з ціпком по вулиці, 
потім польовою дорогою, приходив 
до своєї землі і казав: «Тут». 

Від батька моя бабуся успадкува-
ла міцний непростий характер і, звіс-
но, прізвище, яке дісталося й мені. А 
сталося так. Мого батька бабуся на-
родила не в шлюбі, і з батьком своєї 
першої дитини одружитися їм не до-
велося. Звичайна історія, які були в 
усі часи. Бабуся моя вийшла заміж за 
Десну, в сусіднє село Локнисте Мен-
ського району, за простого сільського 
хлопця Дмитра Власенка. Відтак я опи-
суватиму хроніку сім’ї Власенків, яку ні 
я, ні мій батько ніколи не вважали чу-
жою, чому я й назвав бабусиного чоло-
віка нашим дідом. Більше того, у мене 
найкращі спогади про бабусю Софію 
Пилипівну і cхиляння перед її мужніс-
тю та стійкістю, знаючи, що випало на 
її долю. Бабуся померла у 95 років,  
1989 року, зберегла чіпку пам’ять і яс-
ний розум. Останньої своєї весни ще 
посадила й засіяла город, хоча врожай 
збирали вже без неї. 

Але повернімося в довоєнні 
роки. Бабуся прожила з чоловіком 
на той момент два десятки років, у 
них народилося п’ятеро дітей: Настя, 
Павло, Проня, Микола і Ніна. Най-
меншій, Ніні, 1938-го було всього 8. 

Далі я, як і мільйони моїх спів-
громадян, змушений продовжити сі-
мейну хроніку за матеріалами судо-
вої справи. Отже, 1 квітня 1938 року 
начальник Березнянського райвід-
ділу НКВС (Народного комісаріату 
внутрішніх справ), молодший лейте-
нант держбезпеки Завгородній ви-
носить постанову про обрання запо-
біжного заходу (арешту) щодо жите-
ля села Локнисте Власенка Дмитра 
Павловича (народився 26.10.1892 
р., колгоспник колгоспу ім. Шевчен-
ка, середняк). Насправді арешт і об-
шук у селі були зроблені ще за два 
дні до цього, 30 березня, співробіт-
ником райвідділу Куцим. 

У справі зберігається вердикт 
сумнозвісної так званої «трійки», 
основного «судового» органу тих ча-
сів. Ось що інкримінувалося тим де-
сяткам селян, що проходили по спра-
ві: «…Разветвлённая эсеровская на-
ционалистическая повстанческая 
организация, активное формирова-
ние повстанческих кадров из числа 
эсеров (боротьбистов), националис-
тических элементов, кулаков… при-
обретение боевого оружия и бое-
припасов… вооружённое восстание 
против Советской власти и сверже-
ние таковой в период войны… Оттор-
жение Украины от Советского Союза 
и организация самостийного госу-
дарства… Проводили практическую 
диверсионную деятельность в сель-
ском хозяйстве. Организация возни-

кла и начала свою орг.-практическую 
деятельность в 1928/29 гг.».

Власенко нібито зізнався на слід-
стві, що він завербований Павлом 
Стасюком (помер у 1937 році) і «полу-
чил задание заниматься вредитель-
ством в к-зе, уничтожать конское по-
головье и урожай, чтобы обесценить 
трудодень и озлобить крестьян. Уча-
ствовал на нелегальном собрании, 
где обсуждался вопрос о вооруж. 
восстании…». І далі: «Осуждённые 
стали на путь дачи показаний лишь 
после длительного отрицания». 

І вирок «трійки» при обласному 
управлінні НКВС, датований 10 квіт-
ня 1938 року (через півтора тижні 
після арешту!), протокол № 58: «Рас-
стрел с конфискацией имущества». 
Скарги рідних і запитання, де хоч 
знаходиться батько, прокурор Сав-
ранський, один з тих, хто підписував 
вирок «трійки», залишив без усякої 
реакції, а сім’ї видали звичну фра-
зу: «Засуджений на 10 років без пра-
ва на листування», зловісний смисл 
якої з’ясувався лише через кілька 
десятиліть. 13 квітня 1938 року на-
каз про розстріл підписав начальник 
облуправління НКВС, капітан держ-
безпеки Єгоров. 23 квітня Дмитро 
Власенко разом з односельцями був 
розстріляний. Документ про вико-
нання вироку підписали комендант 
облуправління НКВС, сержант держ-
безпеки Філенко, начальник адмін-
госпвідділу управління Говзман, на-
чальник внутрішньої тюрми Дроботь.

Були розстріляні одночасно за 
цим вироком 20 осіб. Ось їх імена з 
указанням року народження і посади: 

1. Кручко Іван Павлович, 1900, 
рахівник. 

2. Москаленко Михайло Семе-
нович, 1888, полевод.

3. Кручко Григорій Павлович, 
1893, колгоспник. 

4. Третяк (Трейтяк) Петро Климо-
вич, 1889, колгоспник. 

5. Коваль Терентій Данилович, 
1900, бухгалтер сільпо. 

6. Луцик Федір Аксентійович, 
1905, колгоспник.

7. Шелег Федір Романович, 
1888, колгоспник. 

8. Галух Петро Миколайович, 
1897, колгоспник.

9. Кручко Петро Павлович, 1892, 
колгоспник.

10. Рибалочко Аврам Семено-
вич, 1896.

11. Любенко Терентій Васильо-
вич, 1887.

12. Полуботько Іван Данилович, 
1889.

13. Власенко Дмитро Павлович, 
1892, колгоспник. 

14. Москаленко Григорій Романо-
вич, 1904, продавець з с. Березного.

15. Полуботько Степан Макаро-

вич, 1892.
16. Надточій Федір Васильович, 

1906, ветсанітар.
17. Власенко Федір Павлович, 

1894.
18. Третяк Іван Іванович, 1893.
19. Пивовар Олександр Григоро-

вич, 1887, з Березного.
20. Поляк Іван Іванович, 1897.
У день розстрілу цих локнистен-

ських і березнянських селян та ж 
сама «трійка», можливо, в ті ж хвили-
ни, виносить новий смертний вирок 
ще 13 землякам розстрілюваних. 
Були засуджені до страти Кислий, Но-
сачевський, Дяченко, Мороз, Белаш-
ки Віктор і Омелян, Дупло, Самонен-
ко, Полатай, Холявки Йосип і Дмитро, 
Поляк, Мороз (селяни з Локнистого, 
Боромик, Ленінівки, Березного). 

Перед цим, 15 квітня, були засу-
джені до розстрілу селяни Тишков-
ський, Губка, Прядко, Третяк, Сірен-
ко, Семироз К., Шелег, Носир, Бедзик 
А., Надточій, Самоненко. 19 квітня, 
не інакше як до чергової річниці від 
дня народження Леніна (в архівних 
справах трапляються й такі «приуро-
чення» до дат), були засуджені до роз-
стрілу Губко, Самоненко, Звонок, Да-
ценко, Шеметун, Носир, Корж, Шин-
каренко та інші. Розстріли тривали 
й далі. Усе це — по одному селу Лок-
нисте і деяких довколишніх селах.

Повернімося до Дмитра Власен-
ка. Після допитів, які вели вже зга-
дуваний начальник райвідділу За-
вгородній, сержант держбезпеки Фі-
лімонов і оперуповноважений Пах-
тера, вже 8 квітня Дмитро Власенко 
підписав такі зізнання: «Осознав всю 
бесцельность дальнейшего запира-
тельства, я решил дать следствию 
откровенные показания в том, что яв-
ляюсь участником а/с повстанческо-
эсеровской организации… Мол, ожи-
далось, что в 1931 г. и не дальше 1935 
– 36 гг. кап. страны пойдут войной на 
СССР, к этому времени нам надо во-
оружиться и быть готовыми к восста-
нию… Пока вести подрывную рабо-
ту, уничтожать результаты урожаев, 
убивать молодняк и конское поголо-
вье, травить фураж…» І далі: «…Неод-
нократно слышал, как Шинкаренко 
спрашивал Тарасенко, когда же он, 
Тарасенко, поедет заключать дого-
вор с Польшей насчёт войны с СССР».

І так далі, і тому подібне. Еко-
номлячи час на питанні вартості та-
ких показань і того, як вони роби-
лися, адресую читачів до видатного 
фільму Тенгіза Абуладзе «Покаяння», 
один з героїв якого у схожій ситуа-
ції зізнається, що отримав завдан-
ня прокопати тунель з Індії до Англії. 

Але ось що характерно. Списую-
чи багато чого на «контрреволюцію», 
каральні органи раз по раз фіксува-
ли на папері те, що робилося в то-

дішньому українському середовищі. 
А робилися цікаві речі. Ось уривок із 
зафіксованої розмови селян: «Сов. 
власть издевается над крестьянами, 
пока у власти большевики — хлеба 
у крестьян не будет». Ось ще рядки з 
цієї архівної справи: «Зерно вреди-
тельски сложено в скирты. Сено на 
лугу аж до разлива Десны — сено 
сносит вода, скот без кормов. Намо-
ченное зерно держат, пока не попор-
тится — тогда колхозникам на трудо-
день. В 1933 г. убили на мясо хряков-
производителей, много абортов 
жеребных конематок. Также пото-
пили лошадей в трясине болотистых 
берегов Десны в большом количе-
стве. При обмолоте урожая пускали 
в полову хорошее зерно, после чего 
раздавали колхозникам полову без 
учёта зерна, чем понижали урожай 
в колхозе… На протяжении 6 лет, с 
1931 по 1938 гг., правленческий ап-
парат колхоза и участники к-р орг. 
забрали с колхоза все деньги — кол-
хозники за 6 лет не получили ни ко-
пейки. Коллективизация. Обобщест-
вляют скот, хороший продают на ба-
заре, взамен для счёта покупают 
худой — лошадей. Урожай собирал-
ся с убытками, картофель гноили 
(неправильный отвод душников при 
хранении). Прогнившее зерно даже 
не отдавали, а закапывали».

Знайома картина, чи не правда? 
Знайома від перших років «корінного 
перелому» хребта українському селу й 
по сьогоднішній день. Рецепт піднят-
тя економіки був винайдений унікаль-
но простий: у селі Локнисте і ще в ти-
сячах українських сіл треба було роз-
стрілювати по 20 селян щодня. Здоро-
вих, розумних, працьовитих, котрі, як і 
їхні предки, до приходу більшовицької 
чуми жили й трудилися на цій землі. 

Тепер хочеться поставити запи-
тання: за що був розстріляний мій 
дід, його рідний брат, десятки одно-
сельців і мільйони їхніх співгрома-
дян? Ні за що — з точки зору прав-
ди і справедливості. Але за велику, 
непоправну вину перед системою: 
вони були частинкою народу, якому 
була органічно чужа та система. І їх, 
цю частину, треба було знищити, щоб 
друга частина, теж по-своєму репре-
сована, слухняно служила тій систе-
мі й сама ставала часткою тієї систе-
ми. І по сьогодні голосувала за тих, 
хто розстрілював їхніх батьків і дідів. 

Я згадав про дідового брата. Ви 
звернули увагу на однофамільців 
у наведеному списку? Старожили 
села Локнистого могли б внести яс-
ність до деяких прізвищ: чи не рід-
ні брати — Кручки, чи не родичі По-
луботьки або Третяки? А про одне 
прі звище я скажу зараз: під № 17 у 
списку не хто інший, як рідний брат 
мого діда — Федір Власенко. Коли 

заарештованого Дмитра вели по Бе-
резній, його раптом побачив брат 
Федір, який приїхав сюди на ярма-
рок. Підійшов і запитав: «За що тебе 
ведуть?» «Не знаю», — відповів Дми-
тро. Федір поспівчував і дав братові 
окраєць хліба. Тут же був заарешто-
ваний. І був засуджений. І розстріля-
ний в один день з братом. 

Повернуся до сімейної хроні-
ки. Моя бабуся в 44 роки зостала-
ся вдовою, дружиною ворога народу, 
з п’ятьма дітьми на руках. Доля сім’ї 
далі була теж типовою для цієї краї-
ни. У війну одну з дочок, мою тітку Про-
ню, фашисти вигнали до Німеччини, 
звідки вона повернулася з підірваним 
здоров’ям і доживала свого не старо-
го ще віку інвалідом. Наймолодший 
син Микола помер у 37 років унаслі-
док невдалого хірургічного втручання 
в лікарні. Трагічною була доля стар-
шого сина Павла. Через 5 років піс-
ля розстрілу батька й рідного дядька, 
восени 1943 року, Павло був мобілі-
зований до Червоної армії. Разом з 
тисячами ровесників, необстріляних, 
майже неозброєних, він був кинутий 
у саме пекло боїв на дніпровських 
плацдармах (до річниці Жовтня треба 
було відбити у німців Київ). 19-річний 
Павло був убитий у перші ж дні своєї 
війни. Як йому йшлося на фронт, як во-
ювалося, сину розстріляного «ворога 
народу»? Треба було повірити, що його 
батько, батьків брат — дійсно вороги 
народу? Чи зрозуміти, що ця жахли-
ва система є найпершим ворогом на-
роду? Чи ні в що не вірити, окрім того, 
що життя — це страшна й трагічна річ? 

Весною, як завжди на восьмий 
день після Пасхи, я буваю у своєму 
селі Авдіївці. На Діди, чи, по-іншому, 
на Гробки, цебто поминання родичів, 
сходиться і з’їжджається все село. Тут 
вже 25 років, як упокоївся мій бать-
ко, і понад 20 років — мати, відпочи-
вають і немало моїх однокласників, 
декотрі з яких не дожили й до 40.

Як і щороку, ми поминаємо тут 
з батьковою сестрою, моєю тіткою 
Ніною, наших рідних. Тітці зараз 82, 
живе навпроти моєї батьківської 
хати, через дорогу. Зовсім юною ви-
йшла заміж сюди, в Авдіївку, село 
своєї матері. Цікаво, що не просто 
повернулася назад, через Десну, а 
й до материного прізвища: її чолові-
ком став Микола Антоненко. Він по-
мер понад 20 років тому. А в Черніго-
ві живе найстарша з батькових сес-
тер, моя тітка Настя, Анастасія Дми-
трівна Власенко. Їй 94 роки.

Щовесни мої тітки поминають сво-
їх рідних. Тільки ніколи в житті вони 
так і не змогли прийти на могилу сво-
го батька і його брата, поставити тут 
свічку, помолитися за упокій їхніх душ. 
Бо нема цих могил. Ці прості поліські 
селяни не заслужили в тої системи і на 
могилу. Їх розстрілювали й закопува-
ли в ямах і ровах під Черніговом. Тут 
знаходиться це поле крові, частина 
того величезного поля, яким стала на 
десятиліття Україна. У лісових хащах, 
де все заросло бур’яном, де звалюють 
сміття і бродять тварини, тліють кістки 
тисяч безневинно розстріляних укра-
їнських селян. Лише благенький ка-
мінь в їх пам’ять, встановлений свого 
часу на узліссі стараннями не так вла-
ди, як просвітян і рухівців. 

Пишу це не просто задля конста-
тації, а з конкретною пропозицією. 
Хочу, щоб мої тітки Анастасія і Ніна 
хоч на схилі літ могли нарешті прийти 
і вклонитися могилі свого батька, бо-
дай символічній. Щоб це могли зроби-
ти тисячі мешканців Чернігівщини, чиї 
рідні тут розстріляні. Можна і треба 
нарешті встановити імена жертв, як 
і імена катів. Я ж називаю тут десят-
ки прізвищ. Можна і треба відшукати 
ці поховання, спорудити цвинтар люд-
ської скорботи, де на стелах будуть 
викарбувані імена жертв. Так, як це 
зроблено біля обелісків у наших се-
лах, де вшановано загиблих на фрон-
тах. А загиблі у тій неправедній війні 
терору — ще більші жертви. Солдат на 
фронті міг хоча б укріпитися думкою, 
що гине за свою землю, своїх рідних. 
А як було гинути цим людям — ніза-
що? Ми в неоплатному боргу перед 
ними, поки не буде названо кожного, 
хто загинув у тій війні комуністичного 
режиму проти власного народу. 

Петро АНТОНЕНКО

ПОЛЕ КРОВІ

Це фото я зробив у своєму селі Авдіївка у 70-х. 
Моя бабуся Софія, її діти —  Яків (мій батько), Ніна, Настя. 
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— Я була актрисою у Відні. Мій чоловік 
живий, але він у божевільні. Через це ми не 
могли з Воулом одружитися. І дуже добре — 
тепер у мене руки розв’язані. — І вона гордо 
скинула голову. 

— Я хочу дізнатись від вас лиш одне, — 
сказав містер Мейгерн. Йому вдалося збе-
регти, як завжди, спокій і незворушний ви-
раз. — Чому ви так озлоблені на Леонарда 
Воула? 

Вона похитала головою, ледь посміхнувшись. 
 — Звичайно, вам хотілося б це знати. Але 

я не скажу. Я збережу свою таємницю. 
 Містер Мейгерн сухо кахикнув і підвівся. 
 — Очевидно, нема сенсу продовжувати 

цю розмову. Я зустрінуся з вами знову після 
того, як переговорю зі своїм підзахисним. 

Вона підійшла до нього впритул і подиви-
лась йому в обличчя своїми прегарними ка-
рими очима. 

 — Скажіть мені, — спитала вона, — тіль-
ки чесно: ви вірили в невинність Воула, коли 
йшли до мене? 

 — Вірив, — відповів містер Мейгерн. 
 — Бідолаха, — засміялася вона. 
 — Я вірю в це й тепер, — відрубав адво-

кат. — До побачення, мадам. 
 І він пішов, несучи із собою спогад про її 

дивно стривожене обличчя. «Сам чорт заплу-
тається в цій справі!» — подумав містер Мей-
герн, ідучи вулицею. 

Авжеж, нелегка справа. І жінка якась не-
звичайна. Дуже небезпечна жінка. Коли жін-
ка переходить у напад, вона обертається на 
чортицю. 

Що робити? У того бідолахи не лишається 
навіть соломинки, за яку можна вхопитися. 
Зрештою, може, й він учинив злочин. 

«Ні, — заперечив сам собі містер Мей-
герн. Ні — бо надто вже багато доказів про-
ти нього. До того ж я не вірю цій жінці. Вона 
все вигадала. І ніколи не повторить своїх слів 
на суді». 

Йому хотілося більше вірити в це, ніж він 
насправді вірив. 

Судове слідство тривало недовго — все 
було надто ясно. Головними свідками обвину-
вачення виступали Джанет Маккензі, служ-
ниця вбитої, та Ромена Хейлгер, австрійська 
піддана, коханка підсудного. 

Містер Мейгерн був присутній, коли Ро-
мена давала свої свідчення. Вона сказала 
майже те саме, що й у розмові з ним. 

Слідство закінчилось, і було призначено 
дату судового розгляду. 

Містер Мейгерн не знав, за що йому вхо-
питися. Справа Леонарда Воула здавалася 
цілком безнадійною. Навіть відомий коро-
лівський адвокат, якого залучили до захисту, 
мало на що сподівався. 

— Якби ми могли взяти під сумнів свід-
чення цієї австріячки, тоді був би якийсь 
шанс, — із сумнівом у голосі сказав він. — 
Але не бачу, як це зробити. 

Містер Мейгерн зосередив усі свої зусил-
ля на одній деталі. Якщо Леонард Воул каже 
правду і він пішов з дому вбитої о дев’ятій го-
дині, то хто ж був той чоловік, чию розмову з 
міс Френч чула Джанет о пів на десяту? 

Єдиним промінчиком у цьому питанні був 
шалапутний племінник міс Френч, який у ми-
нулому не раз вимагав і таки видурював у неї 
гроші. 

Адвокат з’ясував, що Джанет Маккен-
зі завжди була прихильна до цього молоди-
ка і наполегливо радила своїй господині за-
довольняти його забаганки. Цілком імовірно, 
що саме з ним розмовляла міс Френч, після 
того як пішов Леонард Воул, тим більше, що 
молодого вітрогона не знайшли в жодному з 
кишел, де він звик гаяти час. 

Пошуки адвоката в усіх інших напрямках 
не дали наслідків. Ніхто не бачив, коли Лео-
нард Воул прийшов додому або коли він вихо-
див від міс Френч. Ніхто не бачив, щоб якийсь 
інший чоловік заходив у її дім або виходив 
звідти. Всі зусилля адвоката у пошуках дока-
зів виявилися марними. 

І ось напередодні суду містер Мейгерн 
одержав листа, який повернув його в зовсім 
новому напрямку. Лист надійшов вечірньою 
поштою. Це була безграмотна, похапцем на-
писана на клапті паперу цидулка, у брудному 
конверті з криво наклеєною маркою. Містер 
Мейгерн мусив прочитати листа двічі, поки 
збагнув його зміст. 

«Шановний містере! 
Ви, приятелю, той адвокат, що захищати-

ме молодого хлопця. Коли хочете знати, то 
все базікання отієї наквацьованої шльондри-
австріячки — чистісінька брехня. Приходьте 
сьогодні в Степні*, вулиця Шоу, 16. Це вам 
обійдеться в дві сотні соверенів**. Запитай-
те місіс Могсон». 

Адвокат читав і перечитував це несподі-

ване послання. Хтось вирішив його розігра-
ти? Але, добре поміркувавши, він дійшов ви-
сновку, що тут таїться та остання соломинка, 
яка так необхідна обвинуваченому. Свідчен-
ня Ромени Хейлгер повністю знищували його, 
а лінія захисту, згідно з якою не можна вірити 
словам особи аморальної поведінки, в кра-
щому разі була малонадійною. 

Містер Мейгерн прийняв остаточне рішен-
ня. Його обов’язок — врятувати клієнта за 

будь-яку ціну. Він повинен піти на вулицю Шоу. 
Він довго шукав той напівзруйнований 

будинок у смердючому брудному завулку. Але 
нарешті знайшов і спитав, де проживає місіс 
Могсон. Його провели в кімнату на четверто-
му поверсі. На його стук ніхто не відповів. Він 
постукав сильніше. 

Почулося човгання, і через хвилину за обе-
режно прочиненими дверима з’явилася згорб-
лена постать. Раптом жінка (бо це таки була 
жінка) засміялась і відчинила двері ширше. 

— То це ви, приятелю! — хрипко звер-
нулася вона до адвоката. — 3 вами нікого 
нема? Ви мене не дурите? Заходьте, заходьте. 

Адвокат неохоче переступив через поріг і 
увійшов у маленьку брудну кімнатку, освітлю-
вану гасовим пальником. У кутку було брудно, 
ліжко незастелене. Стіл із соснових дощок та 
два розхитані стільці — усе меблювання ко-
мірчини. Тільки тепер містер Мейгерн розди-
вився господиню жалюгідної нори. 

То була згорблена літня жінка з копицею 
скуйовдженого волосся, її обличчя було за-
пнуте шарфом. Вона зустріла погляд адвока-
та і якось дивно посміхнулася. 

— Що, голубе, дивуєшся, навіщо я ховаю 
свою красу? Ха-ха-ха! Боїшся спокуси, так? 
Зараз я тобі відкриюсь. 

Вона смикнула шарф, і адвокат мимохіть від-
сахнувся, побачивши якесь криваво-червоне 
місиво. Стара знову закрилася шарфом. 

— Ну що, голубе, не хочеш поцілува-
ти мене? Ха-ха! Я не дивуюсь. Але колись і я 
була гарна, і не так давно, як ти думаєш. Сір-
чана кислота, голубе, сірчана кислота — це 
вона зробила мене такою. Але тепер я покви-
таюся з ними! — З її уст зірвався потік бруд-
ної лайки. 

Містер Мейгерн марно намагався зупи-
нити її. Нарешті вона замовкла, нервово зці-
плюючи кулаки. 

— Годі про це, — суворо звелів адвокат. 
— Ідучи сюди, я сподівався дістати свідчення, 
які б допомогли моєму підзахисному Леонар-
дові Воулу. Ось моя мета. 

Вона лукаво глянула на нього. 
— А гроші, голубе? — прохрипіла. — Двіс-

ті соверенів, пам’ятаєш? 
— Давати свідчення — ваш обов’язок. 
— Так діла не буде, голубе. Я — літня жін-

ка, я нічого не знаю. Але, якщо ти даси мені 
двісті соверенів, може, я й натякну тобі дещо 
для розуму. Вловлюєш? 

— Що значить натякнете? 
— Ну, скажімо, я показала б тобі лис-

та. Листа від неї. То байдуже, як він мені ді-
стався. Це моя особиста справа. Я все одно 
доб’юся свого. Але я хочу двісті соверенів. 

Містер Мейгерн холодно подивився на 
неї і прийняв рішення. 

— Я дам вам десять фунтів, ані пенса 
більше. І тільки за умови, що це справді лист, 
про який ви казали. 

— Десять фунтів? — люто прохрипіла 
вона. 

— Двадцять, — сказав містер Мейгерн. 
— Але це моє останнє слово. Він підвівся, да-
ючи зрозуміти, що зараз піде. Потім, уважно 
спостерігаючи за нею, дістав гаманця й відлі-
чив двадцять одну банкноту. 

— Самі бачите, — сказав він. — Це все, що 
я маю при собі. Хочете — беріть, хочете — ні. 

Але він уже зрозумів, що бачити стільки 
грошей було занадто для неї. Вона й далі сер-
дито бурчала, але здалася. Підійшла до ліж-
ка й витягла щось із-під подертого матраца. 

— Дивися, хай тобі чорт, дивись! — про-
гарчала вона. — Це якраз те, чого тобі треба. 

Вона шпурнула йому пачку листів. Містер 
Мейгерн, як завжди спокійний, розв’язав їх 
і став передивлятися. Жінка пильно стежила 
за ним, але нічого не могла збагнути з його 
байдужого обличчя. 

Він переглянув усі листи, потім знову 
взяв першого й перечитав ще раз. Після чого 
дбайливо перев’язав усю пачку. 

То були любовні листи від Ромени Хейл-
гер, але адресовані не Воулу. Першого лис-
та вона написала якраз у день арешту Лео-
нарда. 

— То правду я казала чи ні? — урочисто 
запитала жінка. — Цей лист розчавить її? 

Містер Мейгерн запхав листи в кишеню і 
спитав: 

— Як вам дісталася ця кореспонденція? 
— О, це ціла історія, — сказала вона зло-

втішно. — Але я знаю навіть більше. Мені ві-
домо, що казала ця шльондра на слідстві. 
З’ясуйте, де вона була о двадцятій хвилині на 
одинадцяту; вона запевняла, ніби в цей час 
була вдома. Сходіть до кінотеатру на Лайєн-
Роуд. Вони згадають ту вродливу і струнку ді-
вчину — будь вона проклята! 

— Кому адресовані листи? — запитав 
містер Мейгерн. — Тут зазначено тільки ім’я. 

Її голос став ще хрипкішим, вона весь час 
зціплювала й розціплювала кулаки. Потім 
піднесла одну руку до свого обличчя. 

— Тому, хто зробив мене ось такою. Ба-
гато років тому. Вона відбила його в мене, 
коли була ще дівчиськом. Але я не відступа-
ла, і, коли влаштувала йому сцену, він хлюп-
нув мені в лице отією поганню. А вона, негід-
ниця, ще сміялася. Усі ці роки я чекала, щоб 
поквитатися з нею. І ось настав мій час. Вона 
поплатиться за це чи ні, містере адвокат? По-

платиться? 
 — Думаю, що дістане якийсь термін за 

неправдиві свідчення під присягою, — спо-
кійно відповів містер Мейгерн. 

— Запроторять усе-таки? О, як я хочу цьо-
го! Ви вже йдете? А гроші? Де мої грошики? 

Містер Мейгерн мовчки поклав банкноти 
на стіл. Тоді підвівся, важко зітхнув і вийшов 
з тієї вбогої оселі. 

Він не гаяв часу. Досить легко знайшов кі-
нотеатр на Лайєн-Роуд. Глянувши на фотогра-
фію Ромени Хейлгер, квиткар одразу впізнав 
її. Вона приїхала того вечора до кінотеатру з 
якимось чоловіком одразу після десятої. Він 
точно не пам’ятав, хто саме супроводжував 
її, але цю даму пригадує добре, бо вона роз-
питувала його про фільм. Вони були в кіноте-
атрі з годину, до самого закінчення сеансу. 

Містер Мейгерн був задоволений. Свід-
чення Ромени Хейлгер — суцільна брехня. 
На такий вчинок штовхнула її люта нена-
висть. Цікаво, чи дізнається він, що ховаєть-
ся за цією ненавистю? Чим їй так дошкулив 
Леонард Воул? Бідолаха, здавалося, був геть 
приголомшений, коли адвокат розповів йому 
про те, як ставиться до нього Ромена Хейл-
гер. Леонард Воул рішуче заявив, що не може 
в таке повірити. Однак містер Мейгерн після 
першого шоку Леонарда відчув якусь нещи-
рість у його словах. 

Адвокат був певен, що Воул усе знає. 
Знає, але не збирається розкривати цієї за-
гадки. Таємниця того подружжя лишається 
нерозгаданою. Цікаво, чи коли-небудь він 
щось дізнається про неї? 

Містер Мейгерн глянув на годинник. Було 
пізно, і він не міг гаяти часу. Отож швидко зу-
пинив таксі й назвав адресу. 

— Треба, щоб сер Чарльз знав про це вже 
тепер, — пробурмотів він, сідаючи в машину. 

Суд над Леонардом Воулом у справі вбив-
ства Емілі Френч викликав великий інтерес. 
По-перше, підсудний був молодий і вродли-
вий, по-друге — звинувачувався він в осо-
бливо тяжкому злочині. Привертала до себе 
увагу й поведінка Ромени Хейлгер, головно-
го свідка обвинувачення. У багатьох газетах 
було вміщено її фотографію і чимало домис-
лів про її життя. 

Процес почався досить спокійно. Спочат-
ку оголосили деякі дані медичної експертизи. 
Потім викликали Джанет Маккензі. Вона по-
вторила майже все, що посвідчила раніше. 
Під час перехресного допиту захисникові під-
судного пощастило раз чи двічі вивудити су-
перечливі свідчення щодо взаємин Воула з 
міс Френч. Адвокат звернув особливу ува-
гу на той факт, що хоч того вечора служни-
ця й чула чоловічий голос у вітальні, але не-
має жодних доказів, що той голос належав 
Леонардові Воулу; йому вдалося переконли-
во довести, що в основі більшості її свідчень 
були ревнощі й неприязнь до обвинувачено-
го. Викликали наступного свідка. 

— Ваше ім’я — Ромена Хейлгер? 
— Так. 
— Ви австрійська піддана? 
— Так. 
— Останні три роки ви проживали з під-

судним і видавали себе за дружину? 
На якусь мить очі Ромени Хейлгер зустрі-

лися з поглядом чоловіка, що сидів на лаві 
підсудних. У виразі її обличчя промайнуло 
щось дивне, незрозуміле. 

— Так. 
Запитання посипались одне за одним. 

Слово за словом з’ясувалися викривальні 
факти. Того самого вечора підсудний узяв з 
дому ломик. Повернувся він о двадцятій на 
одинадцяту і сам зізнався, що вбив стару 
даму. На його сорочці були плями крові, він 
спалив її в грубці. Він погрожував Ромені й 
примусив її мовчати. 

Поступово навіть ті, хто спершу прихиль-
но ставився до підсудного, настроїлися рішу-
че проти нього. Воул сидів, похнюпивши го-
лову, розуміючи, що він приречений. Правда, 
дехто помітив, що адвокат Ромени намагався 
стримати її емоції. Він хотів, щоб вона гово-
рила спокійно й неупереджено. 

Та ось підвівся захисник Воула. Вигляд у 
нього був поважний і грізний. 

Він заявив, що свідчення Ромени Хейлгер 
— злісна вигадка, що її тоді навіть не було 
вдома, що вона кохає іншого і перейнялася 
метою послати Воула на смерть за злочин, 
якого він не вчинив. 

Ромена зухвало відкинула звинувачення 
адвоката. 

І тоді настала несподівана розв’язка — 
було пред’явлено лист. У цілковитій тиші про-
звучали такі слова: 

«Любий Максе! 
Сама доля віддала його в наші руки. 

Його заарештували за вбивство. Так, 
так, за вбивство однієї старої дами!

Агата Крісті

Свідок 
обвинувачення 

Частина третя
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Леонарда, який і мухи не скривдить! Нарешті я по-
мщуся йому. Бідолашне пташеня! Я скажу, що того 

вечора, коли він повернувся, на його одязі були 
плями крові, що він у всьому мені зізнався. Я по-

шлю його на шибеницю, і, коли його вішатимуть, він зрозу-
міє, що це я, Ромена, послала його на смерть. А тоді, коха-
ний, — щастя! Нарешті — повне й цілковите щастя!» 

Викликані в суд експерти були готові під присягою 
ствердити, що почерк належить Ромені Хейлгер, але цього 
не знадобилося. 

Загнана в безвихідь, Ромена втратила самовладання 
і сама в усьому зізналася. Насправді Леонард повернувся 
додому тоді, коли він каже, — о двадцятій на десяту. А всю 
цю історію вона вигадала, щоб знищити його. 

З провалом Ромени Хейлгер усі звинувачення полетіли 
шкереберть. Сер Чарльз викликав ще кількох свідків, потім 
слово дали підсудному. Він підтвердив усе сказане ним ра-
ніше. Перехресний допит не збив його з пуття. 

Обвинувачення спробувало відновити боротьбу, але 
успіху це не принесло. Висновок судді був не цілком спри-
ятливий для підсудного, але присяжні радилися недовго і 
винесли одностайний вирок: «Ми вважаємо, що підсудний 
не винен». 

Леонарда Воула було виправдано! 
Містер Мейгерн підхопився зі свого місця, щоб при-

вітати підзахисного. Він спіймав себе на тому, що ретель-
но протирає пенсне. Тільки вчора дружина сказала, що це 
стає в нього звичкою. Дивна річ — звичка. Людина навіть 
не помічає, коли набуває котрусь із них. 

Цікава справа. Дуже цікава. Хто вона, ця жінка Ромена 
Хейлгер? Така бліда й спокійна у себе вдома, на суді вона 
раптом спалахнула, мов яскрава тропічна квітка на сірому 
тлі. Він заплющив очі і тут-таки побачив її перед собою. Ви-
сока і струнка, вона стояла, трохи нахилившись уперед, і 
несвідомо зціплювала й розціплювала правий кулак. Див-
на річ — звичка. А цей жест явно став для неї звичкою. І зо-
всім недавно він помітив у когось точно такий жест. Хто ж 
це був? Зовсім недавно... 

Коли він згадав, у нього аж дух перехопило. Жінка з ву-
лиці Шоу... 

Він стояв нерухомо, голова в нього йшла обертом. Ні, 
це неможливо, неможливо... Але ж Ромена Хейлгер — ак-
триса... 

До нього підійшов королівський адвокат і поплескав 
його по плечу. 

— Вже привітали вашого клієнта? Він, як ви розумієте, 
був на краю загибелі. Ходімо, поздоровимо його. 

Але містер Мейгерн у відповідь тільки знизав плечем. 
Зараз у нього було одне бажання — поговорити віч-на-віч 
із Роменою Хейлгер. 

Проте побачився він з нею тільки згодом, не має зна-
чення — де. 

— Отже, ви здогадалися, — сказала Ромена, коли він 
виклав їй свої підозри. — Обличчя? Та це ж було зовсім 
просто, адже при світлі того гасового пальника вам було 
важко розгледіти грим. 

— Але навіщо ви це зробили? Чому? 
— Навіщо я зіграла свою гру? — Вона ледь усміхнулася, 

згадавши, коли востаннє вимовила цю фразу. 
— Таку складну комедію! 
— Друже мій! Я повинна була врятувати його. Свідчен-

ня коханої жінки — це замало. Ви ж самі натякнули мені на 
це. Як бачите, я теж трохи розуміюся на людській психоло-
гії. Якщо мої свідчення обернуться проти мене, — подума-
ла я, — відразу ж реакція буде на користь підсудного. 

— А ота пачка листів? 
— Лише один з них можна розцінювати, як ви говорите 

в подібних випадках, підтасуванням фактів. 
 — А хто ж тоді Макс? 
— Макса, мій друже, ніколи не існувало. 
— І все ж мені здається, — спантеличено промимрив 

містер Мейгерн, — що ми й так могли б виправдати його... 
ну... в процесі звичайного судочинства. 

— Я не могла ризикувати. Бачте, ви ж думали, що він 
не винен... 

— Так, так... А ви це напевне знали? Здається, я почи-
наю вас розуміти, — сказав адвокат. 

— Любий мій містере Мейгерн, — мовила Ромена, — ні-
чого ви не розумієте. Я напевне знала, що він винен. 

Агата Крісті

Свідок 
обвинувачення 

Фото Артема ЧОБІТЬКА

Владислав Гжещик 
(1935), польський са-
тирик
 На жаль, люди все 

довше говорять і все корот-
ше слухають.

Семюел Джонсон 
(1709 – 1784), англій-
ський письменник і 
лексикограф
 Чим більше пізнаю 

людей, тим менше від них 
очікую.

Поль Клодель (1868 
– 1955), французький 
письменник
 Є люди, погляди 

яких не стільки переконли-
ві, скільки заразні.
Треба говорити гуч-

но, щоб тебе почули, треба 
говорити тихо, щоб тебе по-
слухалися.

Тадеуш Котарбин-
ський (1886 – 1981), 
польський філософ
Легше запам’ятати те, 

що варто запам’ятати, ніж за-
бути те, що варто забути. 
Крокувати в ногу — 

зовсім не те ж саме, що йти, 
взявшись за руки.

Еміль Кроткий 
(1892 – 1963), росій-
ський сатирик
 Забута думка за-

вжди здається значимою.
Не всі папуги такі, що 

говорять, є й ті, що пишуть. 
Суд потомства пога-

ний вже тим, що розглядає 
справу у відсутності потер-
пілого й звинувачуваного. 

Відомий петербурзь-
кий дотепник Микита Всево-
ложський дізнався, що один 
його знайомий отримав ве-
лику спадщину. Тут же наді-
слав йому телеграму: «Ві-
таю. Обнімаю. Позичаю».

Видатна кіноактриса 
Грета Гарбо якось отримала 
листа, в якому одна жінка за-
питувала її: «Мій чоловік не 
терпить моїх улюблених пар-
фумів. Чи маю я їх замінити?» 
Актриса відповіла: «Парфуми 
—  ні. Чоловіка — так». 

— Офіціанте, це борщ 
чи помиї? Я не можу розі-
брати. 

— Ну тоді яка Вам різ-
ниця? 

* * *
— Офіціанте, чому Ви 

не викинете на вулицю ото-
го п’яного типа, що вже з го-
дину спить за столом? 

— Ні в якому разі, пане 
директоре. Він платить кож-
ного разу, як я його буджу. 

* * *
— Маестро, Ваші му-

зиканти в цьому ресторані 
грають на замовлення? 

— Звичайно. 
— Тоді, поки я пообі-

даю, пограйте в шахи. 
* * *

— Сер, ось Ваша кава. 
Прямо з Південної Америки. 

— Тоді зрозуміло, офіці-
анте, де Ви так довго були.

Про котів
Кішки — дуже красиві, розумні, ласкаві, віддані людині свійські твари-

ни. Кішка швидко запам’ятовує будинок і стає близьким другом. Ці хат-
ні улюбленці в погані хвилини життя допоможуть зняти нерво-
ву напругу, позбавлять від поганого самопочуття.

У світі налічується більше 500 000 000 свійських котів. 
Найбільше кішок люблять в Австралії: на 10 австралійців 
припадає 9 котів. В Азії «найкотячішою» країною є Індоне-
зія — тут їх більше 30 мільйонів, а в Європі — Франція, меш-
канці якої мають близько 8 мільйонів котів. Однак є й країни (наприклад, 
Перу чи Габон), де свійські коти майже не зустрічаються.

Малюнок поверхні носа кішки такий же унікальний, як і відбиток пальця у людини.

Хлібний квас
На 1 кг  житнього хліба — 8 – 10 л води, 

склянку (200 г) цукру, 25 г дріжджів, 50 г про-
митих і обсушених родзинок та сухої м’яти.

Робимо сухарі з житнього хліба, порізав-
ши його скибочками. Стежимо, щоб хліб у духо-
вці не підгорів. У емальоване відро або кастру-
лю кладемо сухарі й, заливши їх кип’ятком, дає-
мо постояти 3 – 4 години. Далі проціджуємо на-
стій і додаємо в нього дріжджі, цукор, суху м’яту, 
накриваємо марлею і залишаємо для бродіння 
на 5 – 6 годин при кімнатній температурі. А ще 
можна додати трохи кориці або паленого цукру. 
Коли з’явиться піна, процідимо ще раз і розіллє-
мо в банки або бутлі, додавши в кожну з них по 
2 – 4 родзинки. Банки або пляшки закриваємо. 
Квас готовий через 2 – 3 дні.

Петровський квас
800 г житніх сухарів, 4 літри води, 20 г 

дріжджів, по 100 г меду і тертого хрону, 50 г 
родзинок, пшона.

У емальоване відро або каструлю кладемо 
сухарі й, заливши їх окропом, даємо постояти 
3 – 4 години. Далі проціджуємо настій і додає-
мо в нього дріжджі, накриваємо марлею і зали-
шаємо для бродіння на 5 – 6 годин при кімнат-
ній температурі, потім трохи підігріємо, додаємо 
тертий хрін і мед, усе перемішуємо, розливаємо 
в бутлі, додавши в кожну банку по 2 – 4 родзин-
ки і по щіпці промитого пшона. Банки закрива-
ють і зберігають у прохолодному місці в гори-
зонтальному положенні. Через два дні квас го-
товий.

Здатність квітів «орієнтуватися в 
часі» колись використовував Карл 
Лінней. Він створив 1720 року в 
місті Упсала (Швеція) перший у світі 
квітковий годинник. Циферблат цьо-
го фантастичного годинника скла-
дався з окремих секторів, у кожному 
з яких були розміщені рослини певно-
го виду, які розкривали свої квіти у пев-
ний час доби. За допомогою такого годин-
ника вдавалося досить точно (з різницею в 
півгодини) визначати час. Але такий годин-
ник працював лише сонячної погоди — в по-
хмурі дні віночки квітів іноді взагалі не роз-
криваються.

У багатьох країнах квіти знаходять за-
стосування… в кулінарії. Приміром, кален-
дулою у Франції і в Англії заправляють супи, 
а бутони люцерни додають у салати. У Мек-
сиці вживають в їжу бульби жоржини. Ки-
тайці вважають цілком їстівними цибулини 
де яких лілій, а з кореневищ лотоса роблять 
борошно, варять суп. З фіалок у Франції го-
тують ароматне желе, а пелюстки хризантем 

в Японії використовують для приготуван-
ня вишуканих ласощів. Молоде листя 
кульбаби додають у салати, його ва-
рені корені вживають замість шпи-

нату, а в смаженому вигляді вони на-
віть можуть замінити каву. 

Деякі квіти допомагають виявляти 
родовища корисних копалин: адоніс росте 

на ґрунтах, багатих вапном, фіалки вказу-
ють на підвищений вміст цинку, а сон-трава 

— нікелю і кобальту. Нещодавно були науково 
обґрунтовані зв’язки між певними рослинами 
і родовищами деяких корисних копалин. На-
приклад, в Австрії і в Китаї за допомогою рос-
лин, що віддають перевагу ґрунту з великим 
вмістом міді, відкрили поклади мідної руди, а 
в Америці — знайшли родовища срібла.

Квіти можуть виявитися корисними і са-
дівникам: календула, чорнобривці, гвоздика 
захистять овочі на городі від шкідників, а ге-
рань віджене шкідливих комах від кімнатних 
рослин. Помічено, що ромашка і волошка в 
невеликих кількостях дуже корисні для пше-
ниці та жита.
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Корисні поради

Рецепти домашнього квасу
У час надмірного захоплення всіля-

кими штучними шипучками варто зга-
дати про наші традиційні народні на-
пої. І найперше — про квас. Він вта-
мовує спрагу, підвищує апетит, має то-
нізувальну дію, а ще володіє чудовою 
якістю: хто п’є квас, того не тягне до 
спиртних напоїв.

Найсмачніший саме домашній квас 
з кисло-солодким смаком і ароматом 
свіжого житнього хліба. Неповторний 
смаковий «букет» надають йому за-
пашні приправи та спеції: м’ята, кори-
ця, мед, хрін, ягоди горобини, гілочка 
чорної смородини.
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