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Хроніка Європейської революції

Україна повстала, 
бо замість Європи — кров на Майдані
Понад півмільйона людей вийшли на вулиці столиці на акції протесту, на захист європейського вибору України

Провал і ганьба 
у Вільнюсі

Отже, Україна не підписа-
ла на саміті Східного партнер-
ства Євросоюзу у Вільнюсі Уго-
ду про асоціацію з ЄС. Таким 
дивовижним і несподіваним 
стало рішення нашої влади бук-
вально за кілька днів до самі-
ту. Суспільству було «видане» 
незграбне пояснення: україн-
ська економіка «не готова» до 
зближення з ЄС (навіть ще й не 
до вступу туди!). І ми, значить, 
зазнаємо величезних збитків 
після підписання Угоди. Все це 
безсоромно було сказано всу-
переч зовсім недавнім заявам 
тої ж влади, де й близько не го-
ворилося нічого подібного. А 
навпаки — йшлося про великі 
переваги, насамперед еконо-
мічні, від підписання Угоди. 

Але тепер такий «виверт» 
влади викриває її в іншому. 
По-перше, в повному прова-
лі економічної політики, краху 
так званих «реформ». По-друге, 
у повній залежності від Росії, 
прислужництві Кремлю. Адже 
саме брутальний тиск Москви 
останніх тижнів став «сигна-
лом» так званій українській 
владі, сигналом «Стоп!». 

Соромно було дивитися, 
як у Вільнюсі при підписанні 
документів саміту Президен-
та України, одної з найбільших 
держав Європи, засунули на 
стілець у другий ряд: отам, зна-

чить, тепер наше місце, не се-
ред членів ЄС, не серед канди-
датів у члени і навіть кандидатів 
у кандидати. Соромно було за 
нас удвічі, коли бачили, як Угоду 
про асоціацію з ЄС парафували 
(це попереднє ухвалення, дав-
но зроблене Україною) Грузія і 
Молдова, і вони швидше від нас 
підпишуть цю Угоду, звичайно, 
якщо у нас нічого не зміниться. 
Безмежно соромно було, коли 
наш Президент у Вільнюсі спер-
шу старцював, а потім мало не 
вимагав якоїсь «компенсації» 
за підписання Україною Уго-
ди, притому в колосальних роз-
мірах. І як главу нашої держа-
ви Європа поставила на місце, 
вказавши, що Євросоюз — це 
не каса для політичних і еконо-
мічних банкрутів. 

Дуже різку оцінку цій зраді 
України дала опозиція. Ось що 
заявив лідер партії «УДАР» Ві-
талій Кличко (цитуємо офіцій-
ний сайт партії):

«За провал європейської 
перспективи України відпові-
дальний виключно Президент 
Янукович. Він зірвав підписан-
ня Угоди про асоціацію з ЄС, бо 
його турбує не стабільність і до-
бробут у державі, а доля його 
Межигір’я.

Янукович зганьбив сьогод-
ні Україну на увесь світ. І зра-
див національні інтереси дер-
жави. Те, як він поводився у 
Вільнюсі, показало, що він при-
їхав із паралельного світу. Са-
міт у Вільнюсі продемонстру-
вав повну несумісність Януко-
вича з європейськими лідера-
ми щодо цінностей, стандартів 
і врешті манери поведінки. 
Президенту Януковичу і так не 
дуже довіряли, а тепер дові-
ра до нього у світі нижче нуля. 
Розчарування у Вільнюсі сьо-
годні велике».

Кличко зазначив, що Уго-
да з ЄС буде підписана, але 
Європа навряд чи говоритиме 
про це до зміни влади в Украї-

ні. Тому, підкреслив лідер «УДА-
Ру», Угоду підпише новий Пре-
зидент і новий уряд.

Перед Вільнюсом 
влада просто продала 

Україну Росії
Росія запропонувала Укра-

їні фінансову компенсацію за 
відмову від зближення з Єв-
росоюзом. Про це повідомляє 
ZN.UA з посиланням на росій-
ські джерела. За даними ви-
дання, йдеться про 15 мільяр-
дів, з яких лише частина — до 
однієї третини — може бути ви-

дана російськими банками в 
якості кредиту Українській дер-
жаві. Інша частина суми — це 
закриття або, що ймовірніше, 
реструктуризація вже наяв-
них українських боргів і при-
ватизація низки стратегічних 
об’єктів Росією. Однак така 
приватизація буде припуска-
ти пайову участь «правильних» 
українських співвласників, за-

значає видання. «Тому можна 
очікувати, що при переході у 
приватні руки Одеський при-
портовий зі своїм аміакопро-
водом, «Південмаш» зі своїм 
КБ і «Турбоатом» поповнять не 
тільки українську скарбницю, а 
й приватні кишені», — йдеться 
у повідомленні.

«Проте, очевидно, що лише 
відмовою від асоціації з ЄС Яну-
кович від Кремля не відбудеть-
ся. Москва вустами чиновника 
Євразійської економічної комі-
сії (ЄЕК) раніше вже дала зро-
зуміти, що «полегшає» Україні 

тільки після вступу до Митного 
союзу», — зазначає видання.

Нагадаємо: лідер фракції 
«Батьківщина» Арсеній Яценюк 
раніше заявив, що Президент 
України Віктор Янукович «витор-
гував» у Росії «нібито зниження 
ціни на газ» і 20 мільярдів, «поло-
вину з яких вкрадуть, а полови-
ну витратять на фальсифікацію 
президентських виборів-2015».

КРОВ 
НА ПЛИТАХ МАЙДАНУ

Початок Єврореволюції в 
Україні можна датувати ніччю 
з п’ятниці на суботу. Щойно по-
вним фіаско України завершив-
ся саміт у Вільнюсі. І ось у перед-
ранковій темряві підрозділ мілі-
ції «Беркут» жорстоко розігнав 
невелику групу мітингуваль-
ників, які залишалися вночі на 
Майдані, прямо під монументом 
Незалежності. Переважно це 
були студенти. Молодих хлопців 
і дівчат беркутівці жорстоко по-

били. Десятки людей отримали 
поранення, чимало з них потра-
пили в лікарні, були доставлені у 
відділки міліції. 

Дике побиття людей ви-
кликало хвилю обурення в 
Києві й Україні, в Європі. Від-
повіддю стало величезне На-
родне віче в неділю, 1 грудня, 
якраз на 22-гу річницю Все-
українського референдуму про 

Незалежність. На Віче на за-
клик опозиції прийшли понад 
півмільйона киян і людей з ба-
гатьох областей України. Але 
ще 30 листопада, в день крові 
на плитах майдану, відбулися 
деякі події. 

СУБОТА, 30 ЛИСТОПАДА
Під захистом 

святого Михайла
Після нічного погрому на 

Майдані епіцентр революції 
стихійно перемістився на Ми-
хайлівську площу столиці. Тут 
з самого ранку, глибоко обуре-
ні нічним терором силовиків, 
почали збиратися тисячі киян 
і гостей столиці. Прихисток їм 
на цей день і наступну ніч на-
дав Михайлівський монастир 
Київського патріархату. Патрі-
арх Філарет, який підтримав 
протестувальників і засудив 
нічне побиття їх на Майдані, 
за багатовіковою церковною 
традицією надав притулок усім 
переслідуваним. 

 Яценюк: «Імпічмент 
Януковичу вже відбувся»

Опозиція вимагатиме від-
ставки голови МВС Віталія За-
харченка, начальників міліції 
та «Беркуту». Про це заявив 
глава фракції «Батьківщина» 
Арсеній Яценюк під час прес-
конференції лідерів опозиції в 
суботу. Він також нагадав, що 
опозиція внесла до парламен-
ту проект постанови про від-
ставку уряду Азарова. «У Вер-
ховній Раді є Закон про поря-
док імпічменту Президента. 
Але я знаю, що імпічмент Пре-
зиденту Януковичу вже відбув-
ся на Майдані, тому що на-
род України висловив 
йому недовіру».

Опозиція ще перед голосуванням за-
явила: кожен депутат, який не проголо-
сує за відставку уряду, цим самим під-
тримає нічне побиття молоді на Майдані. 

У вівторок, 3 грудня, за поданням опо-
зиції Верховна Рада України поставила на 
голосування питання про відставку Кабі-
нету Міністрів. Воно не набрало більшос-
ті голосів. Уряд у відставку не відправле-
но. За відставку було подано 186 голо-
сів. З них 168 голосів дали три опозиційні 
фракції, які були на голосуванні в повно-
му складі й одностайно голосували за 
відставку уряду. Це 90 депутатів фракції 
«Батьківщина», 42 — фракції «УДАР», 36 — 
«Свобода». Також «за» проголосували 17 
позафракційних депутатів з 38-ми і один 
регіонал. Жодного голоса за відставку 
не дала фракція комуністів, у якій 31 де-

путат. Із позафракційних «за» голосували, 
зокрема, П. Порошенко, В. Балога, О. До-
ній, І. Богословська. Вранці було оголоше-
но, що І. Богословська і Д. Жванія (не був 
присутній на голосуванні) вийшли з фрак-
ції Партії регіонів, більше про вихід депу-
татів із цієї фракції не було оголошено. 

За відставку уряду голосували лише 
два депутати від шести мажоритарників 
Чернігівщини. «За» — Валерій Дубіль 
(фракція «Батьківщина») і позафракційний 
Олег Ляшко. Не голосували «за» інші чоти-
ри депутати. Позафракційний Ігор Риба-
ков значився як відсутній на голосуванні. 
Три депутати від області є у фракції Пар-
тії регіонів: Владислав Атрошенко був 
на голосуванні, але утримався, Іван Ку-
ровський та Микола Рудьковський були 
відсутні. Ні Атрошенко, ні Рудьковський із 

фракції регіоналів не вийшли, попри те, що 
начебто саме так намірялися відреагувати 
на нічне побиття студентів на Майдані.

* * *
Прогнозовано програвши голосуван-

ня за відставку уряду в парламенті, опо-
зиція перенесла акцент вимог на Прези-
дента Януковича. Лідери опозиції висуну-
ли вимогу Президентові: відправити уряд 
у відставку своїм Указом, а також оголо-
сити дострокові парламентські і прези-
дентські вибори. В очікуванні відповіді 
глави держави на ці вимоги опозиція з 
вівторка почала блокування всіх підхо-
дів до Адміністрації Президента. Втім, са-
мого Януковича там нема, ще у вівторок 
уранці він відбув з офіційним візитом до 
Китаю. По завершенні поїздки плануєть-
ся візит до Росії. 

Верховна Рада не проголоcувала за відставку уряду Азарова

Фото «5 канал»
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  Світ Чернігівщини

80-річчя Голодомору: 
вшанували пам’ять жертв
Чернігівці й гості міста зібралися біля 

П’ятницької церкви, де почався молебень, який 
служили священики Української православної 
церкви Київського патріархату на чолі з архієпис-
копом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм. 

Учасники молебня пройшли колоною по 
алеї Героїв до пам’ятника Борцям за волю 
України поряд із Катерининською церквою. 
Біля пам’ятника Борцям за волю України учас-
ники ходи виклали хрест зі свічок, а також про-
вели мітинг. Жителі міста запустили в пові-
тря 80 білих куль, що світилися, із символікою 
скорботної чорної фігури у вигляді хреста.

Ігоря Качуровського 
поховано у Крутах
На виконання волі покійного Ігоря Качу-

ровського, уродженця Крут, де досі стоїть його 
родова садиба, лауреата Національної Шев-
ченківської премії, видатного поета-неокласи-
ка, його прах поховано в рідному селі Крути Ні-
жинського району. Ігор Качуровський десятки 
літ мусив жити в еміграції і помер у Мюнхені на 
94-му році життя. 

Як розповів голова наглядової ради бла-
годійного фонду «Ніжен», що займався органі-
зацією поховання, Микола Шкурко, церемонія 
пройшла величаво: «Урна з прахом зберігалася 
у Всіхсвятській церкві Ніжина, а за пару днів ми 
перевезли її у Михайлівську церкву Крут. Там 
була відслужена панахида, а потім хресним хо-
дом перенесено на місце погребіння. Далі чин 
погребіння відслужив архієпископ Чернігів-
ський і Ніжинський Євстратій. Таким чином ми 
поєднали представників Київського і Москов-
ського патріархатів». 

Син поета Леонардо Качуровський був вра-
жений рівнем організації похорону: спеціально 
насипано курган, встановлено великого хрес-
та, на похованні були представники влади та 
Національної спілки письменників України.

Новгороду-Сіверському 
дали статус міста 
обласного значення
Таке рішення ухвалила сесія обласної ради 

більшістю голосів. Проти виступили опозиційні 
фракції. Зокрема, депутат Сергій Журман за-
значив, що рішення було як слід не підготов-
лене, а його мета — малозрозумілою. В облас-
них засобах масової інформації питання не ви-
світлювалося, тому залишилося невідомим для 
більшості громадян.

Отже, відтепер в області є три міста облас-
ного підпорядкування: раніше цей статус уже 
отримали Ніжин і Прилуки. Статус означає, що 
ці міста, на відміну від інших райцентрів, не є 
адміністративно частинами відповідних райо-
нів і не підпорядковані місцевій владі — район-
ним раді й державній адміністрації. 

«Двадцять п’ять» — 
ініціатива «Просвіти»
25 портретів відомих діячів Чернігівщи-

ни, які брали активну участь у подіях краю, що 
вплинули на наше життя, зокрема на перелом-
них етапах протягом 25 останніх років, пропонує 
написати й видати книгою Чернігівське обласне 
товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. Ви-
вчається можливість створення документаль-
них фільмів про цих людей. Це мають бути яскра-
ві особи без огляду на їхню політичну позицію. 

«Просвіта» запрошує журналістів, крає-
знавців, усіх бажаючих для написання статей, 
есе, нарисів про видатних діячів української іс-
торії на Чернігово-Сіверщині. Довідки за теле-
фонами: 77-51-60, 4-92-83.

Серед діячів сучасності, які можуть увійти 
до цього переліку, громадськість уже називає 
такі імена, як, наприклад, Левко Лук’яненко, 
Леонід Кучма, Іван Плющ, Віталій Корж.

Військові музики 
залишаються 
Військово-музичний центр Сухопутних 

військ Збройних Сил України, який дислокуєть-
ся у Чернігові, продовжить тішити всіх своєю 
творчістю. 

Рішенням керівництва Міноборони колек-
тив, який вважається одним з кращих військо-
вих оркестрів України та має перемоги на чис-
ленних міжнародних фестивалях, підлягав роз-
формуванню до 31 жовтня цього року. Про-
те нещодавно армійське начальство змінило 
свою думку: військово-музичний центр про-
довжить свою роботу. Центр, як і всі Збройні 
Сили, скорочують, але залишають приблизно 
половину складу. 

Очолюваний підполковником Шевчуком 
колектив веде активну службову і концертну ді-
яльність: обслуговує офіційні церемоніали на 
державному рівні, з успіхом виступає на бага-
тьох міжнародних фестивалях. 

Ряд відомих політичних і громад-
ських діячів об’єдналися в ініціативну 
групу зі вшанування героїв визвольних 
змагань 1918 – 1922 років та й подаль-
шого періоду. Мета цієї патріотичної іні-
ціативи — ще раз підкреслити, що укра-
їнці чинили серйозний спротив окупації 
з боку більшовицької Росії, боролися з 
агресією Московії проти незалежної 
Української Народної Республіки. 

Серед основних  фундаторів ініціати-
ви  — депутати Верховної Ради кількох скли-
кань: Герой України Левко Лук’яненко, Віта-
лій Корж, Віталій Шевченко, уродженці Чер-
нігівщини, на території якої відбувалося бага-
то подій української революції.  До ініціативи 
долучилися також відомі громадські діячі — 
колишній депутат парламенту Левко Бірюк, 
крає знавець, генерал-майор Василь Усти-

менко, економіст Олександр Сугоняко. 
Громадська ініціатива «Увічнення черні-

гівців-борців за волю України» почала діяти. 
Перші її кроки — поширення інформації про 
забутих героїв. Почався збір матеріалів, у 
тому числі в архівах, заплановано публікації 
у ЗМІ, випуск книжок про героїв визвольних 
змагань, створення історико-краєзнавчого 
сайту, на якому б кожен бажаючий міг озна-
йомитися з документами архівів, досліджен-
нями краєзнавців. Створюється також благо-
дійний фонд. На його кошти будуть встанов-
лені пам’ятники і пам’ятні знаки на честь ге-
роїв визвольних змагань. 

Перші історичні постаті, яких уже повер-
тають із тіні забуття, — це уродженці Город-
нянського району Іван Ремболович — під-
полковник армії УНР, полковник УПА, та Яким 
Рябченко — керівник одного з наймасовіших 
селянських повстань на Лівобережній Укра-

їні у 1930-х роках. Наша газета «Світ-інфо», 
яка активно підтримує цю ініціативу, розпо-
віла про цих героїв у своєму минулому но-
мері.

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

Матеріали надсилайте або передавай-
те в Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо», для одного з активістів 
ініціативи — Олександра Ясенчука. Можна 
надсилати матеріали звичайною поштою: 
Чернігів, вул. Шевченка, 9, КМЦ «Інтермец-
цо». Або електронною поштою на адресу: 
pivnich.info@gmail.com 

Контактні міські телефони О. Ясенчука: 
тел. — 973-628  і  973-629. 
Моб. тел.: 063-236-18-03. 

Не вживаю більш усталений 
нині термін — будинок культури. 
Та й «клуб» у його первісному зна-
ченні — це щось нічим не гірше, це 
місце для спілкування. На жаль, 
моїм землякам, жителям села Ав-
діївка Куликівського району, спіл-
куватися ніде. 

Я дуже люблю рідне краси-
ве село над Десною. Воно не таке 
й мале — 300 дворів. І не якась 
глушина — менш ніж 40 кіломе-
трів асфальтом до Чернігова. А на-
впрошки, через Десну і буйні при-
деснянські луки, в гарний день ви-
дющі люди кажуть, що бачать зо-
лоті бані чернігівських соборів. 
Зелена рівнина луків помережена 
численними річечками і озерами, є 
і чудові ліси. Не випадково літньої 
пори тут стільки відпочивальників. 

Та перейдімо до прози жит-
тя. Проблеми в Авдіївці типові для 
сільської України. Як і в більшос-
ті сіл району, давно нема якогось 
трансформованого з колишнього 
колгоспу сільгосппідприємства. 
Землю і майно, як і в добрій поло-
вині району, «поглинуло» в оренду 

потужне фермерське господар-
ство «Колос», яке очолює депутат 
обласної ради Віктор Труш. «Ко-
лос» виробляє молоко і м’ясо, пе-
реробляє продукцію. Чернігівцям, 
і не лише їм, добре відомі торгові 
точки «Ковбаси від фермера». «Ко-
лос» дав якусь роботу людям, по-
троху допомагає селу в соціально-
му плані. А проблем вистачає, про 
деякі я вже писав у нашій газеті. 

Позаторік у селі закрили 
ощадкасу — «оптимізація». Хоч 
каса, окрім іншого, приймала всі 
комунальні платежі. А це, разом 
із громадськими об’єктами, — по-
над 300 абонентів електромере-
жі, майже стільки — газових то-
чок, десятки квартирних теле-
фонів. Усю оцю роботу передали 
сільському відділенню зв’язку. По-
при те, що пошта займалася до-
ставкою кореспонденції, перед-
платою і рознесенням періодики, 
а ще — чим тільки не торгувала. 
Також доставляла пенсію сотням 
односельців. Не встигла сільська 
пошта оговтатися від цієї новації, 
як і її закрили — також «оптиміза-
ція». Всю роботу доручили людині, 
що сидить у сільраді.  

А найбільша навала «оптимі-
зації» припала на школу. Незадов-
го до цього в невеликому районі 
(17 місцевих рад) закрили дві шко-
ли, після чого будівлі швидко ста-
ли розвалюватися, а громадське 
життя сіл помітно затухло. І ось 
запланували закрити ще три шко-
ли району, в тому числі Авдіївську. 

На той момент тут було всього 25 
учнів, хоч в області доволі й ще 
менших шкіл. А ще в селі гарний 
дитсадок, уже тої осені до школи 
йшло 5 дітей, ще кілька — наступ-
ного року. Крім того, в село поїха-
ли молоді сім’ї з дітьми — з Кули-
ківки, Чернігова. Але тому і їха-
ли, що селянам вдалося відстояти 
школу. А хто б їхав, якби її закри-
ли? Тож невдовзі в школі стало 40 
учнів. У районі є три школи, значно 
менші від цієї. Школу відстояли, 
хоч загроза закриття соціальних 
закладів весь час нависає. 

Тим, хто бідкається про «не-
стачу коштів» на соціальну сферу 
сіл, варто б глянути на інше. У цен-

трі Авдіївки, як і багато де, стоїть 
величезний довгобуд, пам’ятник 
безгосподарності. У нього марно 
вгатили такі кошти, яких би виста-
чило на всю соціальну сферу села 
на багато років. Це затіяна понад 
15 років тому школа. Поряд з іс-
нуючою, яка цілком може вміс-
тити понад півсотні учнів, у само-
му центрі, на місці викорчуваного 
шкільного саду, почали будівни-
цтво школи аж на 120 учнів. Зве-
ли цю величезну споруду, накрили 
дахом, і будівництво припинилося. 
Тепер люди дивуються, що то була 
за затія: безгосподарність, «відми-
вання» грошей під так звану «будо-
ву»? А головне — що робити далі? 

Недобудована школа стоїть 
пусткою вже понад 10 років і роз-
валюється на очах. Технічно її ще 
можна добудувати, хоча з кожним 

прогаяним роком це стає все важ-
чим і дорожчим. Довгобуд вже не 
раз «уцінювався», був виставле-
ний на продаж. Охочих викупити 
поки що нема. Ідеї використання 
об’єкта є різні. Найбільш прийнят-
ною була б така: тут можна відкри-
ти дитячий будинок чи інтернат для 
всієї області. «За» говорить бага-
то чого: чарівна природа села і до-
вкілля, де росли б і оздоровлюва-
лися діти, свіжі продукти харчуван-
ня, близькість села до обласного і 
районного центрів, з якими сполу-
чають кілька автобусних рейсів на 
день. Хто готовий узятися за цю до-
бру справу? Держава, спонсори, 

міжнародні (зокрема європейські) 
фонди? Бо мине ще якийсь час, і 
добудовувати вже буде нічого. 

Подібне — з будинком культу-
ри. Це будівля колишньої сільської 
церкви, спорудженої понад 100 ро-
ків тому. Після Жовтневого пере-
вороту, в роки тотального безбож-
жя, церкву закрили, під час війни 
відкрили. На початку 1960-х на-
котилася нова хвиля агресивного 
атеїзму, церкву знову, і остаточно, 
закрили. 1969 року її перетвори-
ли на сільський будинок культури, 
і він діяв майже 40 років. Але кіль-
ка років тому обвалився дах. 

Правду кажуть, що лінивий і 
скупий платять двічі. Одразу по 
аварії будівлю можна було б вряту-
вати за порівняно невеликі кошти. 
Але їх все не знаходилося. І ось піс-
ля того, як будівля чимало просто-
яла під дощами і снігом з обвале-
ним дахом, а потім і стелею, вона 
вже не підлягає відновленню. Ще 
один пам’ятник посеред села, че-
рез дорогу від згаданого. 

Село без клубу. Варіантів не-
багато. Відновлення старого від-
падає. Новий спорудять за такої 
«уваги» до села нескоро. І ось ви-
ник більш реальний варіант. Кіль-
ка років тому в центрі села за-
крився один із магазинів спожив-
кооперації, доволі чималий. Після 
ремонту тут може бути непоганий 
клуб місць на 80. І це краще, аніж 
нічого, бо зараз ніде провести 
збори, концерт, просто відпочити.

На прохання мешканців цю бу-
дівлю викупило у кооператорів те 
ж підприємство «Колос» — для пе-
редачі сільраді, під клуб. Де взяти 
кошти на ремонт? Просити у того ж 
«Колоса»? «Доїти» кандидатів у де-
путати? Бюджет сільрад відомий 
— проблема купити банку фарби 
чи кілограм гвіздків. Негусто і в 
районному бюджеті. 

Два останні роки авдіївці спо-
дівалися, що на зиму таки зайдуть 
у відремонтований клуб. Не ви-
йшло, не вийде і на цю зиму. Це 
тим більш прикро, що культур-
не життя села не переривається. 
Самодіяльні артисти постійно ви-
ступають на районних фестива-
лах, Днях села. Якісь заходи про-
водять у стінах школи, спільно із 
сільською бібліотекою, доволі за-
тишною і з гарним вибором книг. 
А молодь села взагалі називає цю 
давно очікувану ними будівлю клу-
бом, проводить тут дискотеки. Але 
ось знову халепа: електрики відрі-
зали в будинку струм за борги. Те-
пер доведеться оплачувати і борг, 
і добру суму за підключення.

…Заходжу днями в розташо-
ваний поруч із «клубом» магазин, 
пристосований і під кафе. За од-
ним зі столиків молоді хлопці гра-
ють у карти. «Кіна» сьогодні не 
буде, дискотеки теж... 

 Петро АНТОНЕНКО
 Фото автора

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

Життя селянське

Чому Авдіївка без клубу?

Розвалений старий будинок культури.

Сільські аматори сцени на День села 
мусять виступати під стінами майбутнього клубу. 

Громаддя недобудованої школи.
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Рівно дев’ять років, як 
тут вирував люд і почи-
налася Помаранчева ре-
волюція. Свої враження 
люди зберегли досі. І не 
випадково сталося так, 
що сьогоднішні події збі-
глися у часі з річницею 
Помаранчевої революції. 
Але є і різниця, досить сут-
тєва. Тоді люди збиралися 

за ініціативою різноманіт-
них партій, зараз вони зі-
бралися за покликом сер-
ця. Я до багатьох підходив 
і мав щиру, відверту роз-
мову. Люди розповідали, 
що вони прийшли за влас-
ною ініціативою, за покли-
ком душі, без жодного ма-
теріального відшкодуван-
ня. Зрозуміло, що це зі-

бралися патріоти, яким не 
байдужа доля України.

Адже теперішня вла-
да відверто демонструє, 
що вона виконує сценарій 
Кремля, дії якого направ-
лені на знищення держав-
ності України. Цим вона 
займається постійно, а не 
тільки останніми роками. 
Кремль, доки існує, нама-
гається знищити Україну. 

Дуже розгнівало ке-
рівництво Російської Фе-
дерації те, що Україна на-
близилася до Європи, що 
їй запропонували уклас-
ти Угоду про асоціацію з 
ЄС. І це демонструють дії 
президента Росії та його 
прем’єр-міністра, що ке-
рують керівництвом нашої 
держави як своїми підле-
глими, останні ж у свою 
чергу виконують усі заба-
ганки керівництва Росії.

І ось нарешті сталося 

те, чого я прагнув: підняти 
чернігівців, українців з ко-
лін. Народ встав. Україн-
ці зрозуміли необхідність 
і актуальність слів нашо-
го пророка Тараса Шев-
ченка.

«Поховайте 
та вставайте,

Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте».

Я переповнений горди-
ми почуттями за свою на-
цію, що нарешті люди про-
кинулися і намагаються 
взяти власну долю і долю 
України у свої руки. Я ба-
жаю успіху всім українцям. 
Нарешті необхідно отрима-
ти одну перемогу, одну на 
всіх. Слава Україні!

Віталій КОРЖ,
народний депутат України 

IV, V та VI скликань

Відійшов у вічність ще один патріот 
— представник закордонного україн-
ства, який так уболівав за нашу неза-
лежність і демократію, активно допо-
магав цьому. Анатолій Лисий, багато-
літній голова Фундації ім. Івана Багря-
ного, помер у США на 88-му році життя.

Анатолій Лисий народився 25 груд-
ня 1925 року в селі Підлипному Коно-
топського району Сумщини в родині 
вчителів. Батько Михайло, директор 
десятилітки, був арештований 1935 
року, звинувачений у «петлюрівщині» і 
засуджений на 5 років тюрми. 

Під час Другої світової війни Анато-
лій з батьками вирушив на Захід. Спер-
шу зупинилися у Львові, де 1943 року 
Анатолій закінчив духовну семінарію. 
По війні родина перебралася до Німеч-
чини. Тут, у Мюнхені, протягом п’яти ро-
ків Анатолій навчався на медичному 
факультеті університету, який закін-
чив 1950 року і захистив дисертацію. 
Того ж року родина переїхала до США 
і оселилася в Міннеаполісі (штат Мін-
несота), де панові Анатолію судилося 
прожити решту життя, понад 60 років. 
Невдовзі Анатолій Лисий склав додат-
ковий іспит і отримав американську 
ліцензію лікаря. А 1975 року отримав 
звання професора медичного факуль-
тету Міннесотського університету. Всі 
роки був членом Американської ме-
дичної асоціації та Українського лікар-
ського товариства Америки. 

Замолоду долучився до актив-
ної громадсько-політичної діяльнос-
ті. 1947 року, ще студентом, вступив 
до Української революційно-демокра-
тичної партії, став послідовником і со-
ратником Івана Багряного. Цю ж діяль-
ність продовжив і у США, від 1965 року 
був членом секретаріату УРДП, пізніше 
— одним із заступників голови партії.

Після перенесення 1978 року га-
зети «Українські вісті» з Німеччини до 
США став головою видавничої спіл-
ки, що випускала газету, і був ним аж 
до завершення видання газети у 2000 
році. Брав активну участь в україн-
ському молодіжному русі Америки, 
кілька років очолював Об’єднання де-
мократичної української молоді. 

1975 року Анатолій Лисий став од-
ним із засновників Фундації імені Іва-
на Багряного, яку згодом очолював, з 
перервами, упродовж 22 років, аж по 
2008 рік. Діяльність Фундації, окрім 
популяризації ідей і творчості Багря-
ного, також спрямована на плекан-
ня культурної та історичної спадщини 
українського народу, насамперед че-
рез видання книг, газет, іншого друко-
ваного слова. 

Активну участь брав Анатолій Ли-
сий у церковному житті закордонно-
го українства, ще від 1980 року буду-
чи членом Митрополичої ради Україн-
ської православної церкви США. 

1989 року, коли почався про-
цес державного, національного від-
родження України, найактивнішу під-
тримку цьому процесу надала україн-
ська діаспора. Цього ж року Анатолій 
Лисий був обраний головою створено-
го українцями США Комітету допомоги 
Рухові, що згодом трансформувався в 
Комітет допомоги Україні. Уже в пер-
ший його період Комітет надав суттєву 
допомогу жертвам Чорнобильської ка-
тастрофи, зокрема зібрав і відправив 
в Україну понад 2 тонни ліків, облад-
нання для 40-ліжкового госпіталю. Піс-
ля утворення у США Координаційного 
комітету допомоги Україні Анатолій Ли-
сий став одним з його керівників. Ко-
мітет надав велику фінансову, медичну 
допомогу нашій країні. 

…Анатолій Лисий був похований 
в Міннеаполісі, чин похорону очолив 
митрополит УПЦ у США Антоній. По-
кійний похований на цвинтарі, де ра-
ніше впокоїлися його батько Михайло, 
мати Олександра, брат Володимир. 
У глибокому смуткові покійний зо-
ставив дружину Дарію, дочку свяще-
ника, з якою прожили у шлюбі понад 
60 років, сина Богдана, дочок Ната-
лію і Соню з родинами. Вічна пам’ять 
патріо тові України!

* * *
З паном Анатолієм ми товаришува-

ли багато років, попри суттєву різницю 
у віці. Втім, це якраз було й непомітно, 
при вражаючій енергії пана Анатолія. 
Пригадую, як ми з ним йшли в Черніго-

ві на якусь зустріч. Час ще був, але пан 
Анатолій крокував так бадьоро, що я 
заледве встигав за ним — мені не було 
ще й 50-ти, а йому йшов уже восьмий 
десяток, і я добре знав, що не так дав-
но йому зробили операцію на серці. 

Він дуже любив Чернігівщину, яку 
по праву вважав своєю, адже чимала 
частина його Сумщини свого часу була 
у складі Чернігівщини. А Чернігів був 
йому особливо близький. Пан Анатолій 
мав тут чимало соратників у середови-
щі Руху і «Просвіти», допомагав цим ор-
ганізаціям, їхній пресі.

Не раз ми з ним зустрічалися на 
Всесвітніх форумах українців, незмін-
ним делегатом яких був доктор Анато-
лій Лисий як один із чільних представ-
ників закордонного українства. 

…У період Помаранчевої револю-
ції Анатолій Лисий приїхав в Україну як 
офіційний спостерігач за президент-
ськими виборами. Звичайно ж, полі-
тична позиція його була абсолютно чіт-
ка: за незалежність, демократію. І як 
представник США, лідера світової де-
мократії, він, звичайно, не міг мирити-
ся з беззаконням у виборчій кампанії, 
топтанням прав виборців. Місцем ро-
боти як спостерігач обрав, звичайно 
ж, Чернігів. Сюди приїхали удвох із дру-
жиною, пані Дарією. Я допомагав їм у 
побутових клопотах, зокрема влашту-
ванні в готель. Бачив, як енергійно по-
дружжя бралося до роботи. Просити їх, 
особливо пана Анатолія, дещо «збави-
ти оберти», з огляду на вік, було марно. 
Але такої працьовитості навіть я, зізна-
тися, не чекав. Пан Анатолій і пані Да-
рія почали роботу як спостерігачі з ран-
нього ранку і завершили її більш як че-
рез добу! Аж другого ранку, після підра-
хунку голосів на дільницях. До того ж, 
окрім кількох дільниць Чернігова, на 
їхнє прохання побули на виборах і на 
деяких дільницях у приміських селах. 

На превеликий жаль, така напру-
жена робота далася взнаки. Вже в 
Україні пан Анатолій тяжко захворів. 
Інсульт на довгі роки прикував його до 
ліжка, до інвалідного візка. Але всі ці 
роки пан Анатолій брав участь у робо-
ті очолюваної ним Фундації ім. Багря-
ного, в житті української громади США, 
української церкви.

Добру пам’ять залишив по собі па-
тріот України Анатолій Лисий. 

Петро АНТОНЕНКО 

На фото: автор публікації, редак-
тор нашої газети — з Анатолієм Лисим 
на Чернігівському Валу.  Друга полови-
на 1990-х.

Віталій 
Корж: 

«Українці на «Євромайдан» 
зібралися за покликом серця»

Київ, майдан Незалежності

Анатолій Лисий: слово пошани

Пам’яті жертв Батурина
У гетьманській сто-

лиці України Батурині 
відбулося вшануван-
ня жертв трагедії 1708 
року — знищення міс-
та московським вій-
ськом. 

Організатором ме-
моріального заходу був 
Національний історико-
культурний заповідник 
«Гетьманська столиця».

У вшануванні пам’яті загиблих батуринців узяли участь 
представники влади, вчені з Чернігова і Києва, члени ко-
зацьких організацій Чернігівщини і Сумщини. З Чикаго 
(США) приїхав уродженець Батурина меценат Микола Ко-
черга, який багато робить для рідного міста. Заходи Дня 
пам’яті розпочалися панахидою у Воскресенській церк-
ві, продовжилися заупокійною молитвою на цитаделі, біля 
пам’ятника жертвам трагедії. Прозвучав уривок з поеми Та-
раса Шевченка «Великий льох», яка була написана поетом 
під враженням відвідувань Батурина у травні 1843 року.

Біля церкви Воскресіння Господнього відбувся чин пере-
поховання останків жертв трагедії, виявлених під час роботи 
археологічної експедиції на території Батурина. 

Музей Софії Русової відкрито 
на її батьківщині
У селі Олешня Ріпкинсько-

го району відкрився істори-
ко-меморіальний музей Со-
фії Русової. Саме в цьому селі 
народилася 15 лютого 1856 
року Софія Федорівна Русова 
(уроджена Ліндфорс) — укра-
їнський педагог, письменник, 
літературознавець, громад-
ська діячка, одна з піонерок 
українського жіночого руху, а 
також активна діячка і на по-
чатку ХХ століття голова Київ-
ської «Просвіти».

Експозицію створили фахівці Чернігівського історич-
ного музею імені Василя Тарновського. Вона розміщена в 
будиночку на території садиби Ліндфорсів, де народилася 
Русова. Розділи експозиції присвячені родині — батькам, 
брату та сестрам, дітям, тут також розповідь про педаго-
гічну, просвітницьку діяльність Русової в Україні та в емі-
грації. 

На урочистостях були присутні численні гості з Києва, 
Чернігова. Окрасою експозиції музею стали багато родин-
них реліквій, які представлені вперше і передані нащадка-
ми Софії Русової з-за кордону. Це численні фото, листуван-
ня, особисті речі, книги та оригінали рукописів, які зараз 
існують лише в одному примірнику. 

Окрема музейна кімната присвячена гончарству, адже 
батько Русової Федір Ліндфорс разом з її братом Олексан-
дром відкрили в Олешні гончарну артіль, і далі цю справу 
продовжили багато родин Олешні. Поряд із садибою київ-
ські студенти посадили дерева на продовження відомої ли-
пової алеї, яку неодноразово у своїх «Спогадах» згадувала 
Софія Русова. 

Того ж дня в Олешнянській середній школі відбулися 
урочистості з нагоди 20-річчя присвоєння закладу імені 
Софії Русової.

«На хресній дорозі: 
історія родини Ліндфорсів-Ру-
сових у листуванні»
У культурно-мистецькому 

центрі «Інтермеццо» відбулася 
презентація цікавої книги. Це 
книга листів родини Ліндфорсів-
Русових (1893 – 1926) — видат-
них діячів культури, науки, осві-
ти, громадського руху в Україні 
другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття, тісно пов’язаних з Чер-
нігівщиною. 

Сповнена щирих людських 
почуттів, історія листування дає 
уявлення про високомораль-
ну шляхетну родину, головними 
цінностями якої були прагнен-
ня знань, активне громадське життя, гуманістична ідея, бо-
ротьба за зміни у суспільному житті й незалежність України. 

Серед адресантів і адресатів — Софія Русова, Олек-
сандр Русов, Юрій Русов, Олександр Ліндфорс, Любов Ру-
сова-Ліндфорс, Ніна Ліндфорс-Михалевич, Яків Жданович, 
Анна (Галя) Жданович, які зробили значний внесок у куль-
турну спадщину України. Життя родини розгортається на тлі 
революцій, воєн, втрат, репресій і прочитується як захопли-
ва людська історія. Пізнати їхній світ — це очистити і своє 
сумління, набути бодай крихту тієї інтелігентності, поряднос-
ті, одержимості, патріотизму, яких нам так бракує сьогодні. 

Листи друкуються вперше.

Бліц-інформ
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Українські бізнесмени не виступали з ініціативою про 
відстрочення підписання Угоди про асоціацію з Євросою-
зом. Про це заявив глава Українського союзу промислов-
ців і підприємців Анатолій Кінах. За його словами, бізнес-
мени «навпаки підтверджують незворотність європейської 
інтеграції, велика частина бізнесу хоче в Європу».

«На зустрічі з Президентом був тільки один бізнесмен 
зі Східної України, який висловлював сумнів у доцільності 
підписання угоди», — заявив Кінах.

Як відомо, 11 листопада керівники Федерації профспі-
лок Юрій Кулик та Українського союзу промисловців і під-
приємців Анатолій Кінах попросили Президента Віктора 
Януковича про термінову зустріч.

Під час цієї зустрічі, яка відбулася 12 листопада, депу-
тат від Партії регіонів Валентин Ландик попросив Янукови-
ча відкласти на рік підписання асоціації з Євросоюзом.

На запитання німецького журналіста про те, що Украї-
на фактично відмовляється від угоди з ЄС заради хороших 
відносин з РФ, Кінах заявив, що Росія дійсно веде недруж-
ню політику, і Україна не хоче ходити світом із простягну-
тою рукою.

Кінах також заявив, що Україна пробує налагодити від-
носини з РФ «досудовими методами», уточнивши, що в по-
дальшому можуть бути використані процедури СОТ.

 «Українська правда», 
27.11.2013

Європі не потрібні холопи
Здавалося б, у нашому 

суспільно-політичному жит-
ті вже важко чимось здиву-
вати, настільки воно непе-
редбачуване і фантасмаго-
ричне. Але є ще «резерви». 
Таким стало дивовижне рі-
шення вищої влади держа-
ви по суті відмовитися від 
підписання на саміті Схід-
ного партнерства у Вільню-
сі Угоди про асоціацію між 
Україною і Європейським 
Союзом. І це буквально за 
якийсь тиждень перед са-
мітом. 

Тут же в політикумі посипалися 
варіанти, з чим порівняти цей дивний 
крок. Напрошувалося: з ухваленням 
горезвісних Харківських угод квітня 
2010 року, якими Росії продовжили 
базування її флоту в Україні ще аж на 
25 років. Ще різкіша паралель — з 
комуністичним путчем ГКЧП у Москві 
у серпні 1991 року. Є аналогії? 

І це при тому, що всі останні міся-
ці точилися гарячі дебати, чи встигне 
до Вільнюса Україна виконати низку 
умов, висунутих для підписання Уго-
ди Євросоюзом. Переважно йшлося 
про ухвалення нашим парламентом 
законів, які б наближали наше пра-
вове поле до європейського. І остан-
ні парламентські бої були саме за це. 
Опозиція йшла на величезні компро-
міси задля ухвалення законів. Остан-
ній був у той четвер, коли миттєво 
було проголосовано закон про змі-
ни у виборчому законодавстві. Украй 
недосконалий, не марно в нього вно-
силося понад 400 поправок. Але опо-
зиція одностайно голосувала за цей 
закон, внесений регіоналами. Зали-
шалося ухвалити два закони. Пер-
ший, чи не найбільш резонансний, 
— про лікування ув’язнених за кор-
доном, що, звісно ж, сприймалося як 
можливість виїхати туди Юлії Тимо-
шенко. Але того ж дня Рада «прова-
лила» голосування по всіх шести вне-
сених законопроектах: не голосу-
вали фракції регіоналів і комуністів. 
Невдовзі після цього і відбувся той 
четверговий вибух, після якого ста-
ло вже не до закону про прокурату-
ру. А п’ятниця також завершилася в 
Раді нічим.

Що ж відбулося? Уряд заявив, що 
припинив підготовку Угоди до самі-
ту. Так, підписує її від імені держави 
Президент, необхідні закони ухвалює 
парламент, але саму Угоду готує уряд. 
І ось — просто «передумали», тобто 
практично — зрив асоціації. 

Вражає синхронність, з якою 
керівники держави заявили проти-
лежні речі. Журналісти підрахува-
ли, що коли в четвер о 15-ій годині 
Прем’єр Азаров оголошував про це 
скандальне рішення уряду, хвилина 
у хвилину, в цей же час у Відні Пре-
зидент Янукович бадьоро заявив: 
«Україна йшла і буде продовжува-
ти йти шляхом євроінтеграції». Наїв-
но думати, що це якесь неузгоджен-
ня, якщо згадати, що в перші ж дні 
прем’єрства, ще 2010 року, Азаров 
заявив, що він просто «перший мі-
ністр в уряді Януковича». Так воно і є. 
Тому все це — спланована, узгодже-
на дія. 

Вражає і та політична оголе-
ність, з якою себе виставила наша 
влада. Основною причиною зриву, 
чи, як це подано, — «відкладення» 
Угоди про асоціацію з ЄС названо 
економічні причини. Ще конкретніше 
— втрати, яких зазнала і ще більше 
зазнає Україна в результаті торгової 

війни, оголошеної нам Росією. Само-
викриття нашої влади тут в тому, що 
цим самим визнається крах ба-
лачок про якісь «економічні рефор-
ми», їх успіхи. А ще визнається, що 
обійми нашої влади з російською, 
вірне їй служіння — все це недо-
статнє для Кремля. Парадокс: навіть 
при «поганому для Росії» Ющенку не 
було ж цих торгових воєн. Пояснен-
ня одне: холопа нагинають до кінця. 
І скільки б він не прислужувався, па-
нові все замало. 

Очевидно, саме це — істинна 
причина, а не економіка. Ось про-
сте підтвердження, яке зайве свід-
чить і про ступінь лицемірства влади. 
Цитуємо інструкцію, яку вручило ке-
рівництво правлячої Партії регіонів 
депутатам своєї фракції Верховної 
Ради, коли було велено «підтримува-
ти» курс на ЄС: «Євроінтеграція до-
поможе диверсифікувати структуру 
українського експорту, а також ско-
ротити ризики для вітчизняної еконо-
міки. Це дасть можливість наростити 
частку високотехнологічних товарів 
у загальній структурі експорту на 28 
– 29%. При цьому вже в перший рік 
дії Угоди з ЄС українські експортери 
зможуть відправити на зовнішній ри-
нок на 9 – 10 млрд дол. більше това-

рів у порівнянні з існуючим режимом 
торгівлі. Зростання експорту — це 
повноцінна робота українських під-
приємств і нові робочі місця». Разюча 
відмінність від оголошеного нині. 

Холопство нашої влади прояви-
лося уже в самому посиланні на те, 
що курс в ЄС треба «узгоджувати» 
з Росією. Хоч навіть президент Ро-
сії Путін заявив, що його країна ні-
чого не має проти укладення Украї-
ною Угоди про асоціацію з ЄС і навіть 
вступу її колись до Євросоюзу. Мов-
ляв, Україна — незалежна держава, 
і право вибору — за нею. Щиро за-
явлено чи не дуже, але заявлено. І от, 
виявляється, холоп прагне показати 
себе вірнопідданішим, ніж навіть ви-
магає його хазяїн. 

Далі пішли конкретніші причитан-
ня урядовців. Пан Бойко та інші поча-
ли сипати цифрами уже «втрачено-
го» — ще лише від наміру підписання 
Угоди, а ще більшими цифрами — від 
майбутніх втрат. Цифри називалися 
гігантські — десятки мільярдів у до-
ларах, а загальна сума «втрат» була 
озвучена у 160 мільярдів доларів. Ще 
й з натяком: от, якби Євросоюз «пода-
рував» нам такі кошти. 

Тут же в заявах влади вихопила-
ся чисто комуністична риторика — 

бідкання про тяжку долю співгрома-
дян, простих українців, яким і так не 
вистачає в державі на зарплати, пен-
сії. І ці крокодилячі сльози ллє влада, 
яка майже за чотири роки правління 
обібрала цих же співгромадян, в тому 
числі чорнобильців, інвалідів. 

Верхом холопства стала пропо-
зиція уряду до Євросоюзу — утвори-
ти якусь «тристоронню комісію» для 
обговорення питань ухвалення Уго-
ди між Україною і ЄС. Було названо 
й ці три сторони: Євросоюз, Україна, 
Росія. Ця дивовижа тут же отрима-
ла логічну відповідь від ЄС. Міністр 
закордонних справ Литви, яка, на-
гадаємо, нині головує в Євросоюзі, 
заявив, що пропозиція про якісь пе-
реговори у тристоронньому форматі 
«не є виходом і не має прецедентів». 
Дійсно, таке важко осмислити: неза-
лежна держава зав’язує стосун-
ки з міжнародною організацією 
і їй чомусь для цього потрібен 
дозвіл третьої держави. Тоді чому 
саме Росії? Чому не Китаю, Японії чи 
Кувейту або Мозамбіку — мало ще 
від кого залежна така незалеж-
на держава? 

Який висновок? Його мають зро-
бити самі громадяни. Українська опо-
зиція організувала «з наростанням» 
три акції протесту проти зриву угоди 
з ЄС. І, схоже, не випадково збіглися 
саме ці дати. Другого дня після ого-
лошення про зрив Угоди, у п’ятницю 
22 листопада, люди вийшли на май-
дани, відзначаючи День свободи, по-
чаток Помаранчевої революції. На-
ступного дня, 23 листопада, Україна 
і світ відзначили День пам’яті жертв 
Голодомору. І перше й друге напря-
му пов’язані з питанням — бути нам 
холопами чи вільними європейськи-
ми людьми? А Всеукраїнське віче на 
Європейському майдані, яке зібрало 
в неділю практично стільки людей, як 
було в дні Помаранчевої революції, 
проголошене як безстрокова акція 
протесту по всій Україні. Аж поки вла-
да не виконає вимогу підписання у 
Вільнюсі Угоди з ЄС. Озвучено це ка-
тегорично: в разі непідписання Угоди 
— відставка уряду, імпічмент Прези-
денту, розпуск і перевибори Верхо-
вної Ради. Але Вільнюс — на порозі…

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

(Стаття  написана  25.11.2013)

Євромайдан у столиці України.Євромайдан у столиці України.

СУТТЄВІ  ДОПОВНЕННЯ: 

Посол Великобританії в Україні Саймон 
Сміт не згоден, що економіка України зазнає 
втрат у разі підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС. Вона відкриває нові можливості, наголо-
сив він в інтерв’ю газеті «Комерсант-Україна».

«Мене не переконали цифри, які навели 
представники уряду. За ці дні я почув від них 
про $ 105 млрд втрат, і навіть про $ 160 млрд, 
але вони так і не обґрунтували такі дані. Зро-
зуміло, що уряд очікує проблем у торгівлі з 
Росією, але хочу наголосити: я абсолютно не 
бачу причин для створення таких проблем», 
— сказав Сміт.

Він упевнений , що «ті заходи (з боку Мит-
ного союзу), які відбили в України бажання 
створити зону вільної торгівлі з Євросоюзом, 
не були спричинені реальною загро-
зою російській економіці».

Посол також зазначив: «Оцінки, що Украї-
ні нібито потрібно $ 105 млрд або $ 160 млрд 
на адаптацію до вимог ЄС, з’явилися всьо-
го тиждень чи два тому. Доти я не чув, щоб 
Україна називала вартість імплементації УА. 
Але переговори щодо Угоди завершилися 
понад два роки тому, її текст від того 
часу не змінювався».

Сміта дивує питання про «компенсації» 
з боку ЄС втрат, які Україна може зазнати в 
результаті дій Росії в разі підписання Угоди 

про асоціацію. «Чому ми завжди говоримо 
про компенсації, хоча могли б говорити про 
нові величезні можливості, про право україн-
ських виробників працювати на найбільшому 
у світі вільному ринку?» — сказав він.

«Звісно, український бізнес має бути до-
сить конкурентоспроможним, щоб домогти-
ся успіху в ЄС. Але мене дивує, коли говорять, 
що потрібні якісь компенсації для бізнесу, не 
готового до конкуренції. Ми що, повинні пла-
тити компенсацію за слабкість? Чи за те, що 
люди не готові модернізувати виробництво?» 
— заявив дипломат.

Сміт запевняє: «Ми пропонуємо Украї-
ні угоду, яка несе для вас величезні можли-
вості!»

«Євросоюз — це не інститут із за-
криття бюджетного дефіциту. Так, є 
проблема у слабкості, у вразливості 
бюджетної політики України, і недарма 
ведуться переговори з МВФ... Україні 
пропонувалися шляхи, які дозволили б 
пом’якшити удар по незахищених, ма-
лозабезпечених верствах населення у 
результаті зростання вартості газу, але 
уряд відповів відмовою», — заявив він.

«Українська правда», 
27.11.2013

Єврокомісар Штефан Фюле 
здивований сумою, яку називає 
Київ для підписання Угоди про асо-
ціацію з ЄС. Про це Фюле заявив 
під час бізнес-форуму у Вільнюсі 
за участю віце-прем’єра Сергія Ар-
бузова.

За словами Фюле, цифра 160 
мільярдів євро, яку цитують де які 
особи як оцінки витрат, що зазнає 
Україна, не є співмірною і не за-
слуговує довіри.

Я розчарований, що фінан-
сування, необхідне українським 
підприємствам для модерніза-

ції, озвучується в якості ви-
трат, а не інвестицій. Україн-
ська економіка потребує величез-
них інвестицій, але це не витрати. 
Єдині витрати, які я бачу, — це ви-
трати на бездіяльність, яка потяг-
не за собою стагнацію економіки 
і наражатиме на ризики економіч-
не майбутнє і здоров’я країни»,  — 
каже Фюле.

«Українська правда», 
28.11.2013

ЄВРОСОЮЗ — НЕ КАСА ДЛЯ ПОЛІТИЧНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ БАНКРУТІВ
Посол Великобританії: 
«Ми що, повинні платити компенсацію за слабкість?»

Фюле каже, 
що українська 

влада забагато хоче

ДЕПУТАТ-РЕГІОНАЛ І КОЛИШНІЙ ПРЕМ’ЄР 
СПРОСТОВУЄ ТВЕРДЖЕННЯ ВЛАДИ

Кінах: «Бізнесмени не просили 
Януковича відкласти угоду з ЄС»
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Опозиція обіцяє, 
що Рада 

не запрацює
Опозиція заблокує робо-

ту Верховної Ради України і 
вимагатиме відставки Пре-
зидента Віктора Януковича. 
Про це заявив лідер фрак-
ції «УДАР» Віталій Кличко піс-
ля силового розгону протес-
ту на майдані Незалежності 
у Києві.

«Оскаженілому режи-
му Януковича треба поклас-
ти край. З наступного тиж-
ня парламент буде заблоко-
ваний. Ми не дамо шансу цій 
владі ухвалювати антинарод-
них рішень… Звіряче побиття 
учасників мирної акції про-
тесту на Майдані, неправо-
мірне і непропорційне вико-
ристання сили проти безбо-
ронних людей — це приклади 
печерного варварства чин-
ного режиму на чолі з Януко-
вичем».

Янукович зняв із себе 
відповідальність 

за нічний розгін Майдану
Президент Віктор Януко-

вич обурений силовим розго-
ном мирного мітингу на майда-
ні Незалежності. Про це йдеть-
ся у його зверненні до україн-
ського народу, розміщеному 
на офіційному сайті. «Я глибо-
ко обурений тими подіями, які 
відбулися вночі на майдані Не-
залежності. Я засуджую дії, які 
призвели до силового проти-
стояння та страждань людей. 
Кілька днів тому я перед усією 
країною заявив про підтрим-
ку громадянських ненасиль-
ницьких акцій. Ті, хто не почу-
ли слова Конституції та Прези-
дента і своїми рішеннями та ді-
ями спровокували конфлікт на 
Майдані, — будуть покарані», 
— сказав він.

Ректорат Київського
 університету імені 
Грінченка закликав 
студентів до страйку
Ректорат Київського уні-

верситету імені Грінченка за-
кликав студентів до мирного 
волевиявлення та засудив на-
сильство проти мітингувальни-
ків. «Події ранку 30 листопада 
продемонстрували жахливий 
цинізм та жорстокість людей, 
уповноважених державою охо-
роняти законні права грома-
дян України», — зазначили ке-
рівники вишу.

Ректор університету Грін-
ченка Віктор Огнев’юк заявив: 
«Ті, хто жорстоко розігнав аб-
солютно мирний Майдан, пе-
рейшли межу і зрадили укра-

їнському народові. Знаю, що 
завтра будь-кого з нас можуть 
звільнити з роботи, скомпро-
метувати, посадити до в’язниці 
або знищити. Заявляю: я не бо-
юся! Не бійтеся і ви. На всіх нас 
убивць та в’язниць не виста-
чить. Немає Європи без Укра-
їни, немає України без народу, 
немає народу без свободи!»

НЕДІЛЯ, 1 ГРУДНЯ
Пшонка прозрів: 
люди на Майдані 

знаходилися законно
Усі обставини подій на май-

дані Незалежності у Києві в ніч 
з 29-го на 30 листопада 2013 

року будуть ретельно розслі-
дувані. Про це заявив Генпро-
курор Віктор Пшонка на нара-
ді за участі міністра внутрішніх 
справ, глави СБУ, якого цитує 
відділ зв’язків із засобами ма-
сової інформації ГПУ. За слова-
ми Пшонки, мирні акції не мо-
жуть мати такого закінчення. 
«Люди на Майдані знаходи-
лися законно. Це їх конститу-
ційне право, і завдання право-
охоронних органів полягало в 
першу чергу в тому, щоб забез-
печити реалізацію цього пра-
ва», — сказав він.

Захарченко пригрозив 
за масовий безлад
Глава МВС Віталій Захар-

ченко закликає українців не 
втягувати себе в масовий без-
лад, оскільки на це міліція зму-
шена буде реагувати належ-
ним чином.

…І вибачився 
за надмірне застосування 

сили на Майдані
Глава МВС Віталій Захар-

ченко вибачився перед україн-
цями за надмірне застосуван-
ня сили на майдані Незалеж-
ності в ніч на суботу. Про це він 
сказав у неділю на колегії Мі-
ністерства: «Я хотів би заявити, 
що активні дії не входили в пла-
ни МВС».

БІЛЬШ ЯК ПІВМІЛЬЙОНА 
ЛЮДЕЙ — 

У ЦЕНТРІ СТОЛИЦІ
Учасники Народного віче, 

які збиралися в неділю вранці 
біля пам’ятника Шевченку, про-
йшли центром столиці до май-
дану Незалежності. Очолювали 

колону лідери опозиції Арсеній 
Яценюк, Віталій Кличко, Олег 
Тягнибок. Люди кинулися при-
бирати металеві огороджен-
ня, які встановили на Майда-
ні після кривавого розгону мі-
тингу. Міліція розбіглася в різні 
боки. Напівзмонтовану ялинку, 
спорудження якої начебто ста-
ло приводом до нічного побо-
їща на площі, люди не чіпали, 
але встановили на ній прапори 
України і Євросоюзу, а до ялин-
ки поклали жалобні вінки.

 Це вже не акція, 
це революція

«Це вже не просто акція, це 
підняття національного духу», 
—заявив, виступаючи на Віче 
на Майдані, Арсеній Яценюк. А 
Юрій Луценко додав: «Це вже 
революція». 

На Євромайдан прилетіли 
представники Європи

У Києві до акції опозиції — 
Народного віче — приєднали-
ся європейські дипломати: ві-
це-президент Європарламен-
ту Яцек Протасевич, колишній 
глава польського уряду, лідер 
партії «Закон і справедливість» 
Ярослав Качинський.

Опозиція: «Під Банковою 
— провокація влади»

Так званий штурм Адміні-
страцїї Президента на Банко-
вій — це спрямована провока-
ція влади, заявили на Віче лі-
дери опозиції. Вони закликали 
людей не допускати насилля і 
провокацій. 

З понеділка — всеукраїн-
ський страйк протесту з вимо-
гою перевиборів органів вла-
ди. Це було озвучено опозиці-
єю в неділю з трибуни Народ-
ного віча. 

Ніч на Майдані
Наметове містечко, яке по-

ставили на майдані Незалеж-
ності учасники Віча, простояло 
всю ніч на понеділок. У зайня-
тому опозицією Будинку проф-
спілок на Майдані запрацював 

Всеукраїнський штаб на-
ціонального спротиву, який 
керує акціями опозиції у столи-
ці і координує її дії по всій Укра-
їні. Також опозиція зайняла бу-
динок Київради. Опозиціоне-
ри розробляють плани захисту 
Майдану і центру столиці, який 
практично контролюється опо-
зицією — людьми, що постали 
проти режиму. На Майдані ого-
лошено на понеділок 2 грудня 
загальноукраїнський страйк з 
вимогою переобрання влади. 
Лунає оголошення, що людей на 
ночівлю приймають Михайлів-
ський монастир, а також  Олек-
сандрівський римо-католиць-
кий костьол поруч з Майданом. 

Західні області 
підтримали страйк
Рішення про безстроковий 

мирний страйк ухвалено в не-
ділю на позачерговій 41-ій сесії 
міської ради, яка відбулася на 
Театральному майдані Терно-
поля. Голова Львівської облас-
ної ради Петро Колодій закли-
кав мешканців області до за-
гального страйку. Міський го-
лова Івано-Франківська Віктор 
Анушкевичус і його заступники 
з понеділка, 2 грудня, пішли у 
відпустку без збереження за-
робітної плати, щоб приєднати-
ся до страйку.

ПОНЕДІЛОК, 2 ГРУДНЯ 
Єврореволюція триває

З самого ранку тисячі лю-
дей знову йдуть у центр Киє-
ва, на майдан Незалежності, 
приєднуючись до тих, хто пе-
ребував тут усю ніч. Із трибу-
ни Майдану ще раз нагадують 
про всеукраїнський страйк. Під 
контролем опозиції, як і рані-
ше, — Майдан, Київрада, Бу-
динок профспілок. Кілька ти-
сяч людей пішли на вулицю Гру-
шевського блокувати роботу 
Кабінету Міністрів. Центральні 
вулиці столиці перекриті бари-
кадами: так учасники акцій за-
хистили епіцентр революції від 
атак на нього, в тому числі від 
провокаторів. 

На погоджувальній раді в 
парламенті лідери опозиції ви-
сунули на вівторкове пленар-
не засідання свої категоричні 
вимоги: відставка уряду, пока-
рання винних у нічному побитті 
студентів на Майдані. 

Провідні світові ЗМІ — 
про українську 

Єврореволюцію
Німецький журнал «Der 

Spiеgel» пише, що режим Яну-
ковича зіткнувся з протестами 
такої сили, яких не очікував.

Британська «The Telegraph» 
пише, що атмосфера 2 грудня у 
Києві «мирна, але напружена».

Британська «The Guardian» 
повідомляє, що на ранок по-
неділка протестувальники 
контро люють центральну час-
тину Києва.

Американська «The New 
York Times»  пише, що після си-
лового розгону демонстрантів 
на Майдані опозиція оголосила 
загальний страйк.

Сайт одного із провід-
них польських видань «Gazeta 
Wyborcza» веде онлайн-тран-
сляцію всіх подій з України, де 
оперативно і цілодобово від-
стежуються всі зміни ситуації 
з Євромайданів. Сама газета 

вийшла з передовицею про 
Україну.
 На Майдані — сесія Тер-

нопільської обласної ради
Після обіду на Майдані від-

булася виїзна 47-а сесія Тер-
нопільської обласної ради. 
На трибуні — голова обласної 
ради Василь Хомінець, його за-
ступники, голови фракцій, пе-
ред трибуною — депутати обл-
ради. Усього присутні 67 депу-
татів, кворум є. Сесія прийняла 
ухвалу. Перший її пункт — ви-
мога відставки Януковича. У 
наступних пунктах ухвали — 
підтримка страйку, пропозиція 
до членів Партії регіонів вийти 
з партійних лав. 

Міліція 
Івано-Франківська та 

Львівщини — з народом
Міліція Івано-Франківська 

підтримує жителів міста, за-
явив міський голова Віктор 
Анушкевичус. «Тому спільно з 
правоохоронцями, — а це наші 
брати, наші батьки, наші сини, 
— разом з ними маємо забез-
печити правопорядок у місті». 
Ці слова учасники міського віче 
зустріли словами «Молодці!».

На Львівщині міліціонери 
заявили, що також захищати-
муть борців за «Євромайдан».

«Ми хочемо повернутися 
до нормального стану»

Зі звернення Юрія Луцен-
ка до учасників акцій протесту.

«Кабінет Міністрів першим 
«приєднався» до страйку — він 
не працює. Це — виключно ваш 
результат.

Сьогодні від контрольова-
них Януковичем обласних рад 
Президент вимагає звернен-
ня про запровадження над-
звичайного стану. Але ми того 
не маємо боятися, бо ми в 
«надзвичайному стані вже три 
роки». Ми — навпаки — хоче-
мо повернутися в звичайний 
стан: коли міліція не розганяла 
людей, і я такий час пам’ятаю. 
Коли чиновник працює на лю-
дей, а не збирає для банди ба-
бло. Коли люди в країні можуть 
вчитися й лікуватися, а не бо-
яться, що в них закриють школу 
або лікарню.

…Ми вже знаємо, що треба 
змінювати не прізвище Прези-
дента, а всю систему. Нам тре-
ба змінити країну, в якій живе-
мо. Тому нам так і потрібна Єв-
ропа, бо в неї є система, ма-
триця необхідних для нас змін 
з абсолютно іншими стосун-
ками між громадянином і дер-
жавою. Саме тому ми були так 
обурені, коли європейська ін-
теграція була зупинена цими 
зрадниками. Саме тому влада 

пішла на побиття дітей, бо вона 
ментально продовжує жити в 
совдепії, де страх керує всіма 
вчинками».

Федерація профспілок 
України засудила силовий 
розгін Майдану та надає 

свої приміщення 
мітингувальникам

Про це йдеться в заяві ФПУ, 
оприлюдненій на сайті Федера-
ції. ФПУ надає частину примі-
щень свого Будинку профспі-
лок у розпорядження учасників 
акцій протесту. 

Брифінг лідерів опозиції: 
люди демонструють 

виняткову єдність 
У прес-центрі Штабу наці-

онального спротиву, що діє в 
Будинку профспілок, відбувся 
брифінг лідерів опозиції.

Віталій Кличко заявив, що 
вимоги учасників масових ак-
цій протесту залишаються не-
змінними: відставка уряду, пе-
реобрання української влади 
— Президента і парламенту. 

«Владі не вдалося здійсни-
ти сценарій розколу Майда-
ну, — заявив Олег Тягнибок. 
— Вона планувала подрібнити 
Майдан на студентський, гро-
мадський, політичний. Але що-
йно пройшла зустріч лідерів 
опозиції із представниками 
студентства, громадських ор-
ганізацій, і ми знайшли повне 
порозуміння. Ми єдині в наших 
вимогах — оновлення україн-
ської влади». 

Арсеній Яценюк повідо-
мив, що сьогодні у лідерів опо-
зиції була зустріч з послами 
всіх 28-и країн Євросоюзу і 
США, Канади, Японії, Швейца-
рії. Вони рішуче засуджують си-
лові методи боротьби з україн-
ською опозицією. 

Виступ мільйонів людей за 
демократичні переміни в кра-
їні вже дає перші результати, 
зазначили лідери опозиції. Ма-
сові акції наростатимуть, вод-
ночас вони будуть мати мирний 
характер і поєднуватися з полі-
тичною боротьбою. Епіцентр її 
переноситься в парламент, де 
опозиція рішуче настроєна до-
биватися реальних перемін в 
Україні. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Хроніка Європейської революції

Україна повстала, 
бо замість Європи — кров на Майдані
Понад півмільйона людей вийшли на вулиці столиці на акції протесту, на захист європейського вибору України

НАПИСИ, ЗРОБЛЕНІ 
МІТИНГУВАЛЬНИКАМИ НА МАЙДАНІ: 

Януковича на йолку. Чечетова на каток.
Зеку — третю ходку.

Азіров, іди в жіпу!
Студенти не пробачать!

Янукович, нас вже не спинити!
Ялинковича геть!

НАПИС НА ВХОДІ В КИЇВРАДУ:
Псевдо-київська владо, Попов + Герега !?!

Вам ніколи не змити кров 
наших дітей на плитах Майдану!

1
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13 травня 1919 року на території Черні-
гівської губернії було оголошено надзвичай-
ний стан.

Приказ исполнительного комите-
та Черниговского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов об организации в связи 
с военным положением Чрезвычайного 
штаба «Пяти» и передаче ему всей власти 
на Черниговщине

Ввиду военного положения учреждается 
Чрезвычайный штаб в составе пяти членов:

1. Коцюбинского (председатель губис-
полкома),

2. Элькинда (член губкома партии КПУ),
3. Коржикова (руководитель коммунис-

тических отрядов),
4. Будевица (губернский военный ко-

миссар),
5. Гаргаева (председатель губернской 

чрез вычайной комиссии).
Вся полнота правительственной власти 

на Черниговщине принадлежит этому шта-
бу «Пяти».

Распоряжения штаба «Пяти» должны ис-
полняться беспрекословно всеми военными 
и гражданскими властями Черниговщины.

Малейшее ослушание или противодей-
ствие этим распоряжениям будут караться 
по военно-революционному времени.

Все на своих местах! Трудящиеся 
призываются быть наготове и удвоить свою 
энергию.

Гражданам сохранять спокойствие.
Все предупреждаются, что всякое контр-

революционное выступление будет подав-
лено беспощадно.

Сеющие панику караются, как за актив-
ное выступление.

Штаб постоянно заседает в помещении 
губисполкома (здание бывшего окружного 
суда). Телефоны 113 и 62.

По всем вопросам, связанным с 
военным положением, немедленно обра-

щаться по этому адресу.
Председатель губернского исполнитель-

ного комитета Черниговщины Юр. Коцюбин-
ский. Секретарь М. Шпигель.

Постановление Черниговского 
Чрезвы чайного штаба «Пяти» о введении 
на Черниговщине продовольственной 
диктатуры.

13 мая 1919 г.
Ввиду военного положения и в свя-

зи с продовольственным кризисом 
Чрезвычайный штаб «Пяти» постановляет:

1. Объявить продовольственную дикта-
туру на Черниговщине.

2. Вся полнота власти по продоволь-
ственному делу передается в коллегию из 
трех членов: 1) Ильина, 2) Кораблинова, 3) 
Дагаева.

3. От этой коллегии отныне исходят 
все продовольственные распоряжения, 
которые беспрекословно должны испол-
няться продовольственными, железно-
дорожными, гражданскими и военными 
властями.

4. Продовольственники обязуются на-
прячь все силы.

5. Ослушание, нерадение, саботаж ка-
раются до расстрела включительно.

6. Все ответственные работники 
по продовольствию на Черниговщине 
объявляются мобилизованными.

7. Коллегия «Трех» несет полную ответ-
ственность перед штабом «Пяти».

8. Настоящее постановление вступает в 
силу с 14 мая и действительно впредь до из-
менения.

Председатель Чрезвычайного штаба 
«Пяти» Юр.Коцюбинский. Секретарь М. Шпи-
гель.

Постановление Черниговского 
Чрезвы чайного штаба «Пяти» о сдаче на-
селением для нужд армии военного об-
мундирования

Ввиду острого недостатка обмундирова-
ния для частей, отправляющихся на фронт, 
постановляется:

Всякое обмундирование военного об-
разца, как-то: шинели, гимнастерки, брюки, 
ботинки и т. п. должно быть до 10-ти часов 
вечера 14 мая сдано в уездный военный ко-
миссариат за установленную плату.

Освобождаются от сдачи те, у которых, 
кроме одного военного комплекта, нет дру-
гого штатского платья.

Лица, у которых после этого срока будет 
обнаружено воинское обмундирование, ка-
раются по военному времени.

Председатель Чрезвычайного штаба 
«Пяти» Юр. Коцюбинский.

Секретарь М. Шпигель.

Все три текста опубликованы: газета 
«Известия губисполкома Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депута-
тов Черниговщины», № 88,14 мая 1919 г.

(Джерело: «Борьба трудящихся 
Черниговщины за власть Советов. Сбор-
ник документов и материалов», Чернигов, 
1957 г.)

* * *
Введення надзвичайного стану було 

пов’язане з виступом отамана Никифора 
Григор’єва проти радянської влади. Ядро 
повстанців склали бійці колишньої 6-ї диві-
зії Червоної армії під керівництвом Никифо-
ра Григор’єва у складі радянських військ, що 
вели бої на півдні України. Вони відвоювали 
у петлюрівців, денікінців і антантівських вій-
ськовиків міста Знам’янка, Єлисаветград 
(нині Кіровоград), Херсон, Миколаїв, Одесу 
та ін. Причинами повстання були продроз-
верстка, насильницьке насадження радгос-
пів, монополізація державної влади більшо-
виками, каральні заходи ВУЧК щодо селян-
ства та ін.

«Народе український! Бери владу в свої 
руки! Хай не буде диктатури ні окремої осо-
би, ні партії! Хай живе влада Рад наро-
ду України. Борітеся — поборете!» — такі 
були головні заклики Універсалу отамана 
Григор’єва.

«Ой, що ж то за шум учинився? То ж 
Григор’єв на Вкраїні появився...», — так по-
чинається заспів тогочасної народної піс-
ні про антибільшовицьке григор’євське по-
встання, головним центром якого був Чер-
нігів.

Григор’євські повстанці незабаром за-
хопили міста та містечка: Кременчук, Чиги-
рин, Золотоношу, Черкаси, Єлисаветград 
(нині Кіровоград), Умань, Новомиргород, Та-
ращу, Корсунь, Балту, Кривий Ріг, Липовець, 
Гребінку.

За наказом головного отамана у ви-
зволених містах скликалися з’їзди Рад, які 
своїми рішеннями закріплювали нову вла-
ду. Григор’єв мав на меті скликати Всеукра-
їнський з’їзд Рад, який би спільно обрав 
«справді народний уряд».

Уже через два тижні григор’євський за-
колот придушили червоні радянські війська, 
а отамана 27 липня 1919 року підступно 
вбив голова революційної військової ради 
Повстанської армії, анархіст Нестор Махно, 
звинувачуючи Григор’єва у співпраці з Дені-
кіним.

У цей час на території України виника-
ють все нові й нові повстання, в тому числі 
на Чернігівщині, проте меншого масштабу. 

ЧК починає працювати на упереджен-
ня: Василь Боженко, командир Таращан-
ської бригади, помер 19 серпня 1919 року, 
начебто «отруєний петлюрівськими розвід-
никами». Є відомості, що напередодні він 
проводив перемовини з петлюрівцями про 
можливість переходу на бік УНР. Наприкін-
ці серпня загинув, як було оголошено — «від 
петлюрівської кулі», Микола Щорс. 

Сайт «Північний Вектор» 

Упродовж понад соро-
ка років я не можу спокій-
но переживати це сумне свя-
то — 9 березня — чергову 
річницю від дня народження 
Т. Г. Шевченка.

Із самого ранку прислухаюся, 
що скажуть по радіо, на різних те-
леканалах, чим відрізнятиметься 
зміст телефонних і нетелефонних 
розмов…

І кожної річниці цього дня я 
жодного разу не пропустив на-
годи покласти живі квіти до 
пам’ятника нашому Національно-
му Генію. Особливо полюбляю це 
робити без розголосу й без вели-
кої компанії. Бо тут є над чим по-
думати на самоті…

Буває приємним зустріти цьо-
го дня біля пам’ятника когось з 
однодумців, хто за покликом душі 
також завітав до Пророка зі щи-
рим серцем, сповненим любо-
ві до України. Адже Кобзар — 
це найбільш яскравий, суттєвий, 
близький і зрозумілий нам сим-
вол України.

«Поховайте та вставайте, 
кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю волю 
окропіте!»

На жаль, більшість українців не 
лише не виконала, а навіть не хоче 
зрозуміти цих двох простих рядків 
славнозвісного Заповіту. Адже Та-
рас Григорович, звертаючись до 
наступних поколінь, до всіх нас, чіт-
ко заповідає, що маємо робити.

«Поховайте, — каже він, — по-
ховайте мене й залишіть мене у 
спокої, не робіть з мене ідола, а 
краще робіть свою справу: «Вста-
вайте, кайдани порвіте»…

Чи ми вже всі встали? Чи ми 

порвали кайдани переляку і са-
моприниження, кайдани боягузтва 
і невігластва, кайдани дитячої наїв-
ності й марновірства? Та ще й замі-
шаного цього всього на брехні, ліно-
щах і злостивості…

Чи, може, корупцію нам в Укра-
їну привезли з іншої планети? Чи 
це не українці так гаряче, із зави-
дним ентузіазмом беруть участь у 
корупції?

Нині в Україні закривають укра-
їнські школи… Закривають, бо всім 
добре відомо, що батьки-українці не 
здатні захистити свої права і права 
своїх дітей.

І це стосується не лише шкіл. 
Бо українці не вважають україн-
ські школи, українські шахти і заво-
ди, українські парки, степи, озера і 
шельфи своїми.

Українці, у значній своїй масі, не 
здатні захистити ані себе, ані свою 
Батьківщину, ані її незалежність 

від чужої, антиукраїнської, вражої 
волі.

Шевченкові слова — «…вражою 
злою кров’ю волю окропіте!» — це 
перенесений на конкретику сього-
дення переспів зі Святого Письма, 
коли Бог, згідно з Його десятьма за-
повідями, навчав, якими жертвами 
необхідно зміцнювати волю наро-

ду для набуття власної гідності (див. 
Вих. 24, 3-8).

Саме для зміцнення сили народу 
Бог через Мойсея упродовж сорока 
років водив його по пустелі, випро-
бовував і зміцнював його характер 
у боротьбі, бо лише у боротьбі бачив 
вихід із самоприниження і переля-
каності…

Мої роздуми перервав наш 
славний співець Шевченкового 
слова Анатолій Паламаренко, який 
раптом з’явився біля пам’ятника. 
Ми радо й щиро привіталися і дов-
го стояли мовчки перед високим по-
стаментом, думаючи про те саме.

Мало, дуже мало в Україні сміли-
вих, свідомих і патріотичних україн-
ців, які здатні порвати власні «кай-
дани» і вражою злою кров’ю окропи-
ти волю і справжню, а не віртуальну 
незалежність України.

Віталій КОРЖ, 
народний депутат України 

IV, V та VI скликань

Я з Чернігівщини і Чер-
нігівщину трохи знаю. З 
різних зустрічей кількох 
останніх років у Чернігові 
й поза ним склалося вра-
ження, що серед актив-
них людей, зокрема серед 
молодшого покоління, 
з’явився інте рес до своєї 
області, своєї місцевості. 
Соціологічних досліджень 
на цю тему не було, але 
поява низки книжок про 
чернігівців дає підставу 
для такого припущення. Дослідження невтомного Ро-
мана Коваля про городнянця Івана Ремболовича, «Іч-
нянці в армії УНР» Віктора Моренця та Віталія Шевчен-
ка, «Земля, полита кров’ю» В.Моренця, «Дем’ян Много-
грішний — гетьман Сіверський» Валентини Михайлен-
ко та чимало інших історичних і краєзнавчих книжок 
свідчать про зацікавлення людей своїм краєм. 

Мене зацікавила тема боротьби чернігівців за са-
мостійність України у добу Української Народної Рес-
публіки й пізніші роки, до проголошення незалежнос-
ті. Вирішив проїхати по кількох районах, аж до Новго-
рода-Сіверського, аби довідатися, чи справді є інтер-
ес до боротьби за свою державність у цих районах. 
Олександр Ясенчук, член УРП, журналіст і дослідник 
антимосковських повстань, дав мені необхідну інфор-
мацію по наміченому маршруту.

Щодо мого Городнянського району, то я багато чув про 
повстання під керівництвом отаманів Зеленого, Галаки 
і Рябченка. Про Ремболовича мав коротеньку довідку з 
Івано-Франківської Служби безпеки, а коли Коваль по-
дарував велику книжку на 464 сторінки про Ремболови-
ча, я побачив, що маю справжнього лицаря національно-
визвольної боротьби, причому зовсім близького сусі-
ду: моє село Хрипівка — поруч з містом Городнею, 
звідки походить Ремболович.

Чернігівщина буремна: надзвичайний стан, 
«п’ятірки», «трійки», продовольча диктатура

Подорож 
по Чернігівщині
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Коли нарешті виконаємо 
Заповіт нашого Пророка?
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6 Москалі розстріляли Рембо-
ловича 1950 року і по-злодійському 

вночі закопали десь у землі. Невідо-
мо, де його могила. Далебі, не можна, щоб 

славного борця за волю України Україна за-
була. І це обов’язок нас, живих, — увіковіч-
нити пам’ять про славних синів України. На 
новому городнянському цвинтарі похова-
ний мій побратим по ув’язненню — член ОУН, 
вояк УПА, член УРП Покровський Іван Ми-
колайович. Ремболовича стратили, Покров-
ський відбув 25 років у різних московських 
таборах.

Роман Коваль навів чудові слова Ґетево-
го Фауста: «Те, що тобі належиться у спадку 
від батьків, знову відбий і ніколи не віддай!» 
Їм, вірним синам України, Ремболовичу і По-
кровському, законно належала українська 
земля, якою оволодів московський окупант, 
і вони, відчуваючи відповідальність за долю 
нації, повстали зі зброєю в руках, щоб по-
вернути її українському народові.

* * * 
З часів Другої світової війни до прого-

лошення незалежності 1991 року упродовж 
півстоліття московська комуністична про-
паганда всіма засобами освіти й масової ін-
формації безупинно навіювала українцям 
думку про те, що за відокремлення України 
від Московської імперії під назвою «Радян-
ський Союз» виступають бандерівці із За-
хідної України. У Східній Україні такого праг-
нення українці не мають. Вони — за дружбу 
з російським народом, задоволені станом 
України в СРСР, спільно будують нове соціа-
лістичне суспільство, раді братерській друж-
бі з великим російським старшим братом і рі-
шуче засуджують бандерівців, які щойно ви-
йшли з капіталістичного суспільства і ще не 
встигли зрозуміти великих переваг соціаліс-
тичного ладу.

Ця пропаганда в умовах тотальної цен-
зури й заборони будь-яких некомуністичних 
ідей так глибоко засіла в голови деякої час-
тини українців, що й за двадцять років сво-
боди й демократії факти реального життя не-
спроможні їх звідти витіснити. Справді, сус-
пільна свідомість відстає від суспільного роз-

витку.
Перегляд комуністичного світогляду й по-

вернення до українських духовних цінностей 
відбувався б значно швидше, коли б теле-
візія й інші ЗМІ розповідали про історичний 
шлях українців, безбожну жорстокість Мос-
ковської імперії щодо поневолених народів, 
героїчну боротьбу українців за відновлення 
своєї державності, боротьбу за можливість 
жити за своїм розсудом. 

На жаль, антинародна влада і контрольо-
вані нею засоби інформації нічого не пока-
зують про сім сторіч героїчної боротьби нації 
супроти завойовників і виховують з україн-
ців не патріотів України, а собі покірних слуг. 
І все ж інстинкт національного самозбере-
ження робить своє — пробуджує інтерес до 
історії своїх місцевостей. А це має велике 
значення, бо перекази про боротьбу за не-
залежність у Західній Україні залишають без 
відповіді питання про ставлення до ідеї неза-
лежності у Східній Україні, у той час як факти 
боротьби чернігівців за самостійність Укра-
їни переконують і найбільш зазомбованих 
українців. 

То як же все-таки поводилися східняки — 
ось питання, на яке маємо дати правдиву від-
повідь.

Я знав трохи фактів, про які довідався у 
різний час. Їх мало. Чому? Тому, що мало чер-
нігівців боролося за волю України, чи тому, 
що таку інформацію московські загарбники 
ретельно приховували? Щоб з’ясувати пи-
тання, поїхав маршрутом Ніжин — Крути — 
Борзна — Короп — село Свердловка — Нов-
город-Сіверський. Повіз із собою достатньо 
книжок. Дарував бібліотекам, проводив зу-
стрічі з бібліотечними працівниками, пред-
ставниками преси й видавцями газет, з пар-
тійними активістами, підприємцями тощо.

Яке враження? Загалом люди незадово-
лені владою, хабарництвом, беззаконням і 
бандитським ставленням до малих підприєм-
ців, відвертою ставкою на грубу силу та підкуп.

Журналісти, бібліотечні працівники вияв-
ляють інтерес до минулих подій у своїх райо-
нах. Кілька з них переповідали спогади стар-
ших людей про 1917 – 1920 роки. Невиразні 
спогади про тихі бунти проти колективізації, 

потім — ціла вервечка різного лиха і «добре 
життя за Брежнєва». У Коропському районі 
багато розповідають про Мезинський архе-
ологічний науково-дослідний музей та його 
засновника — славної пам’яті Куриленка. 
Там любов до України починається із 17-ти-
сячолітньої сивої глибини. Інтерес до подій 
ХХ століття почався недавно. Він не захопив 
ще місцеву інтелігенцію до такої міри, коли 
починають систематично ходити до старших 
людей і звертатися до архівів для вивчення 
своєї історії. Чи був хтось із їхніх районів в 
ОУН чи УПА у Західній Україні? Може, були ще 
якісь форми боротьби проти комуністичного 
деспотизму?

Співрозмовники активно сприймали мої 
розповіді про боротьбу чернігівців за волю 
України. Думаю, що поширення інформації 
про створення благодійного фонду «Увіковіч-
нимо пам’ять чернігівців —борців за волю 
України», виготовлення брошури про вже ві-
домі факти боротьби та газетні публікації 
про це заохотять багатьох до вивчення вне-
ску нашої області у справу боротьби за наці-
ональну свободу.

* * *
Назвати прізвища борців, місця та 

зміст діяльності — це означає завдати ни-
щівного удару московській брехні про те, 
що нібито за самостійність України боро-
лася тільки Західна Україна. Ця праця вже 
почалася. Вже оприлюднили кілька кни-
жок. Це добрий початок. Заснування зга-
даного благодійного фонду із залученням 
до його діяльності кількох народних де-
путатів-чернігівців має піднести вивчен-
ня боротьби чернігівців за Україну до рів-
ня загальнообласної діяльності. Зібраний 
фактичний матеріал сприятиме поширен-
ню історичного мислення, а воно — осно-
ва української національної ідеї. Що швид-
ше вона пошириться, то швидше виборці 
зрозуміють, що не можна чекати від Вер-
ховної Ради України добра, доки її склад на 
дві третини — із представників національ-
них меншин.

Левко ЛУК’ЯНЕНКО
Місто Городня, річка Чибриж.

Фото Петра Антоненка. 

Хрипівський хутір на 
Чернігівщині був на східно-
му краї села Хрипівка. Від 
хутора ближче до Черніго-
во-Стародубського шляху, 
ніж від села. Старші люди 
цей шлях називали Черні-
гово-Стародубським. Ма-
буть, у їхній пам’яті ця на-
зва збереглася від часів 
Гетьманщини, коли тери-
торія Стародубського пол-
ку (до речі, найбільшого з 
усіх полків Гетьманщини) 
була Україною і цей широ-
кий шлях сполучав Чернігів 
зі Стародубом. Імперія віді-
рвала територію Стародуб-
ського полку від України, 
обірвала і зруйнувала на 
загарбаній території цей 
шлях і від Городні, він відбу-
дований тільки по теперіш-
ній українській території до 
села Клюси, що на прикор-
донній річці Жеведі.

Городня була центром 
сотні Чернігівського пол-
ку. Через хутір від Городні 
проходить дорога до села 
Півнівщина. З хутора була 
пряма польова дорога до 
села Мала Рудня, що тепер 
називається Політруднею.

Комуністична влада за-
провадила була НЕП (нову 
економічну політику). Ця 
поступка приватному гос-
подарюванню дала добрі 
наслідки, і життя селян по-
кращилося. Мати мені ка-
зали: «Ти, сину, народився 
в рік (1928) нашого най-
кращого життя. Ні доти, ні 
після ніколи краще не жи-
лося». 

1929 року почали си-
лою, ґвалтом, а подекуди і 
зброєю заганяти селян до 

колгоспів. Влада імперії 
руками своєї озброєної га-
лайстри та місцевих бося-
ків узялася організовувати 
таке сільськогосподарське 
виробництво, яке давало 
їй у руки весь урожай хліба, 
давало комуністам змогу 
голодом підкорити весь на-
род своїй владі.

Батько ненавиділи ле-
дачих босяків, що става-
ли владою в селі й гнали 
роботящих селян до кол-
госпу, і втекли з села аж у 
Кемерово. Коня з лошам і 
весь реманент забрали до 
колгоспу. Мати подали за-
яву про вступ до нього. Не-
вдовзі батько повернулися 
додому. Занедужали. 1931 
року зайшли до хати дядь-
ки із села Петрівка. Вони 
йшли на заклик Рябченка 
до повстання проти кому-
ністичної влади. Центр по-
встання — на хуторі біля 
села Мала Рудня. Там на 
пригорку за річкою Ранго-
вою — хата і комора з це-
гли. Цегляну стіну куля не 
пробиває, тому добре міс-
це для оборони. Вони зби-
рають сили, щоб напас-
ти на Городню й перебити 
чужих і своїх більшовиків, 
а на випадок відступу ма-
ють добре місце для обо-
рони. Тим часом може пі-
дійти підмога повстанців 
з інших сіл. Батько через 
нездужання не могли при-

єднатися до повстанців, а 
дістали зі схованок зброю і 
передали петрівцям.

Село гуло, мов розво-
рушений вулик бджіл, різ-
ними чутками й пристрас-
тями: побоювалися насту-
пу з Москви цілим фрон-
том і хотіли загального 
повстання, що створило б 
потужну силу для поборен-
ня москалів і звільнення 
від більшовицько-жидів-
ської комуни з її колгоспа-
ми. Переказували про спа-
лахи повстань у сусідніх ра-
йонах. Потім — про прихід 
регулярних військ із Черні-
гова. Точно ніхто нічого не 
знав. На якийсь день після 
початку повстання з боку 
рябченкового хутора залу-
нали гучні вибухи. Спочат-
ку рідкі — мабуть, гранат-
ні. Затим гучні й частіші — 
явно гарматні. 

Окупаційна влада пе-
ремогла. Повстання на-
звали бандою Рябченка. 
Як попередні повстання 
отамана Зеленого назва-
ли бандою Зеленого. По-
встання отамана Галаки 
— бандою Галаки. Як будь-
який збройний виступ про-
ти окупаційної влади ого-
лошували аморальним і 
називали бандою.

Після розповідей про 
повстання Рябченка, центр 
якого був ось тут поруч, за 
два кілометри від Хрипів-

ського хутора, батько роз-
повідали чутку. Що в цій 
чутці було правдою — боз-
на. Ось вона. 

За рік до повстання 
Рябченка невелика група 
людей з городнянців і хри-
півців збиралася на хри-
півських могилках і обгово-
рювала питання про підго-
товку до повстання. Серед 
цих людей батько згадува-
ли прізвище свояка Павла 
Тарана. Не знати, яка доля 
учасників цієї групи. Може, 
хтось 1931 року приєднав-
ся до повстанців Рябченка. 
Можливо, саморозпусти-
лися. У кожному разі досте-
менно відомо таке. 

Сім’я Павла Тарана 
без батька Павла втекла 
з України до сибірського 
міста Кемерова (куди і мій 
батько тікали). Син Тара-
на Георгій Павлович з Ке-
мерова переїхав до Мо-
скви і став ученим з елек-
трифікації залізничного 
транспорту. Його мати була 
хресною мамою моєї ма-
тері. Родинність ця чисто 
символічна, і про неї Геор-
гій Павлович міг би забу-
ти зовсім. А він не забув і 
майже кожного літа при-
їздив до Хрипівки до сім’ї 
Грицька Лук’яненка, до ко-
гось із ближчих родичів, а 
власне кажучи, приїздив в 
Україну.

Коли я надумався всту-

пати до Московського уні-
верситету і мені потріб-
но було помешкання, мати 
звернулися до нього, і він 
люб’язно прийняв мене 
до своєї квартири на ці-
лий перший семестр. Це 
була вирішальна обста-
вина. Приїжджим студен-
там-першокурсникам гур-
тожитку не давали. Кіль-
ка моїх знайомих (між ін-
шим, українців) ночували 
на вокзалах. Довго не ви-
тримували, змушені були 
покинути навчання і виїха-
ти з Москви геть. Мій дядь-
ко Жорж (як його мама на-
зивали) врятував мене від 
такої долі.

Після хрущовської «від-
лиги» 1956 року Георгій 
Павлович звернувся до 
КДБ за довідкою про долю 
свого батька Павла Тара-
на. У КДБ записали його 
клопотання. Викликали че-
рез тиждень, і лейтенант 
приніс папку зі справою 
його батька. У папці було 
три аркуші паперу: донос 
сексота, рішення трійки і 
довідка про страту. Лей-
тенант сказав: «Дивно, що 
вашого батька розстрі-
ляли через два тижні, бо 
звичайно розстрілювали у 
день ухвалення трійкою рі-
шення про страту».

У списку репресова-
них Городнянського райо-
ну 1937 – 1938 років (на-

друкований у додатках до 
п’ятого тому «З часів нево-
лі. Одержимі») прізвища Та-
рана немає. Протоколи за-
сідання трійок — не всі під-
ряд, тому його прізвище 
може бути у відсутніх но-
мерах протоколів, а мож-
ливо, його розстріляли ще 
до 1937 року чи ще раніше.

Мої взаємини з Геор-
гієм Тараном 1956 року 
не спонукали до розмов 
про боротьбу за самостій-
ну Україну, а записувати 
приклад у порядку хрущов-
ської критики порушення 
соціалістичної законності 
вважав зайвим риском. І 
правильно. Коли мене аре-
штували 1961 року і зна-
йшли на сторінці одного 
аркуша запис 1957 року з 
РУПівського чернівецько-
го журналу «Гасло», то 1957 
рік і прийняли за початок 
моєї антирадянської діяль-
ності. Коли б зробив запис 
про репресованого Павла 
Тарана, то слідство зайня-
лось би його сином Георгі-
єм, а я не хотів за його до-
броту відплатити йому чи-
малим клопотом, як не зла-
мом цілої наукової кар’єри.

Далебі, моральний 
обов’язок українців само-
стійної України — вивчити 
матеріали репресованих і 
вшанувати борців супроти 
московської комуністич-
ної тиранії. Кати закопа-
ли їх у землю як худобу, а 
вони — люди, і їм належить 
людський похорон і наша 
пам’ять. 

Левко ЛУК’ЯНЕНКО
Листопад 2013 р.

Подорож по Чернігівщині

Повстання Рябченка
Cпогади з розповідей мого батька Грицька Лук’яненка
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Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Віддаю перевагу 

напису «Вхід заборонено» 
перед написом «Виходу не-
має».

 До глибокої думки 
потрібно дотягнутися.

 Найважче із прав-
дою в такі часи, коли все 
може бути правдою.

 Життя забирає у лю-
дей надто багато часу.

 Чим мізерніші гро-
мадяни, тим більшою зда-
ється імперія.

 Якщо крикнуть «Хай 
живе прогрес!» — запитай 
неодмінно: «Прогрес чого?»

 Про епоху більше го-
ворять слова, яких не вжи-
вають, ніж ті, якими зло-
вживають.

Було колись...
 У Сократа хтось за-

питав, чому в нього завжди 
добрий настрій. На це фі-
лософ відповів: «Бо я не 
маю нічого такого, за чим 
би шкодував, якщо б його 
втратив». 

 У Арістотеля запита-
ли, чому заздрісники весь 
час невдоволені. Він відпо-
вів: «Тому що їх пожирають 
не лише власні невдачі, а й 
успіхи інших».

 У Діогена запитали, 
що він буде робити, коли 
зламається бочка, в якій 
він сидить. Той відповів: 
«Нічого, місце, на якому си-
джу, не зламається». 

Куточок 
гумору

— Рабінович, що робив 
Ваш батько до 1917 року? 

— Сидів і чекав.
— А потім? 
— Дочекався і сів. 

* * *
Допит у прокуратурі:
— Підозрюваний, у Вас 

на рахунку в банку — міль-
йон гривень.

— Так це ж добре.
— А ще маєте 

п’ятикімнатну квартиру.
— А що тут поганого?
— А ще маєте дорожез-

ну іномарку. 
— А тут що поганого?
— Але Ваша зарплата 

— півтори тисячі гривень.
— І що ж тут хорошого?

* * *
Одеське чаювання:
— Вам чай без якого 

варення? 
— Без того, якого у Вас 

нема.
— А скільки цукру в чай 

— 3 – 4 ложки? 
— Одну, але щоб я ба-

чив. 

* * * 
— Будьте люб’язні, на 

що мені сісти, аби потрапи-
ти на Дерибасівську? 

— Сядьте на свій зад: 
Ви вже на Дерибасівській! 

* * *
— Якщо я піду цією ву-

лицею, там буде залізнич-
ний вокзал? 

— Він там буде, навіть 
якщо Ви туди не підете! 
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Легендарний фільм Віктора Івано-
ва «За двома зайцями», знятий на ки-
ївській кіностудії імені Олександра До-
вженка 1961 року, віднайшов свою по-
чаткову мову — українську.

Мільйони шанувальників цієї стрічки зви-
кли до реплік і діалогів героїв російською мо-
вою. Хоча спочатку режисер Віктор Іванов зні-
мав свій фільм українською. Стрічка отрима-
ла за часів СРСР другу «категорію» і планува-
лася до показу на території Української РСР. 
Згодом, коли фільм став надпопулярним, він 
був частково переозвучений цими ж актора-
ми російською мовою і тут же був представ-
лений до всесоюзного прокату. Відтоді стрічка 
демонструється в останній — російськомовній 
— версії.

Як розповів Іван Козленко, заступник ге-
нерального директора Національного центру 
Олександра Довженка, реставраторам центру 
вдалося знайти українську фонограму леген-
дарної стрічки не в Києві, а в Маріупольському 
фільмофонді. Саме в Маріуполі є великі покла-
ди цікавого кіноретро. 

Відреставрована українська звукова до-
ріжка комедії «За двома зайцями» повернула 
глядачеві живі справжні голоси великих ак-
торів, які працювали в Києві. Це Олег Бори-
сов, Нонна Копержинська, Маргарита Кри-

ницина, Микола Яковченко, Наталя Наум.
Таким чином, відновлена історична спра-

ведливість. Адже п’єса Михайла Старицького, 
за мотивами якої знято фільм, була написана 
українською мовою. І праоснова цієї п’єси — 
твір Івана Нечуя-Левицького «На Кожум’яках» 
— теж українською мовою.

Фільм Віктора Іванова отримав держав-
ну премію імені Олександра Довженка тільки 
1999 року, коли режисера В.Іванова і актора 
О.Борисова вже не було на світі. Зйомки цього 
фільму проходили в Києві, в тому числі на Ан-
дріївському узвозі. 

У планах Центру Довженка — знайти укра-
їнську звукову доріжку знаменитого фільму 
Івана Кавалерідзе «Повія», де героїня Людми-
ли Гурченко також говорить українською.

Герої стрічки «За двома зайцями» 
заговорили українською

120-річчя від дня смерті Леоніда Глібова 
відзначили в Чернігові з ініціативи і за най-
активнішої участі членів міського об’єднання 
товариства «Просвіта». До вшанування класи-
ка української літератури долучилися депар-
тамент культури і туризму обласної держав-
ної адміністрації, управління культури міської 
ради, літературно-меморіальний музей Ми-
хайла Коцюбинського. Та основний клопіт з 
організації акції взяли на себе просвітяни, на-
самперед невтомний ветеран товариства, за-
служений лікар України Сергій Богдан. 

Леонід Глібов (1827 – 1893) з 66 років 
свого життя останні 35 прожив у Чернігові (з 
невеликою перервою, коли через революцій-
ну діяльність був звільнений з посади педагога 
і висланий до Ніжина). У місті над Десною поет 

і похований на території Троїцько-Іллінського 
монастиря, біля стін величного Троїцького со-
бору, спорудженого стараннями гетьмана Іва-
на Мазепи. Саме в Чернігові розкрився бага-
тогранний подвижницький талант Глібова. До-
вкола своєї родини він згуртував усю свідому 
українську інтелігенцію міста, став по суті пер-
шим просвітянином, ще до офіційного утво-
рення Михайлом Коцюбинським у місті одної 
з перших на Наддніпрянщині «Просвіти». 1861 
року Глібов став видавцем і редактором пер-
шої губернської газети «Черниговский листок», 
на шпальтах якої відстоював національні ідеї, 
інтереси простих людей. Письменник актив-
но працював у земстві. Зокрема, з 1867 року 
став управителем земської друкарні, поєдну-
ючи свою творчу працю з активною видавни-
чою діяльністю. 

Представники громадськості поклали кві-
ти на могилу Глібова. Потім у музеї М. Коцю-
бинського відбувся літературно-мистецький 
вечір пам’яті поета. Соліст філармонії, заслу-
жений артист України Іван Круш виконав зна-
мениту пісню «Стоїть гора високая…», слова 
якої Леонід Глібов написав на Чернігівщині, 
у старовинному козацькому містечку Седнів. 
Учні та студенти читали відомі байки поета. 
Кращі читці отримали подарунки — книги від 
культурно-мистецького центру «Інтермеццо». 

Плавання з дихальною 
трубкою в болоті. Погодьте-
ся, проплисти туди і назад 
по викопаній у болоті тран-
шеї довжиною 55 метрів — 
просто дивовижна розвага! 
Учасники змагання не мають 
права пливти  звичайною 
манерою і можуть просува-
тися тільки за допомогою 
ласт. Чемпіонат із плавання 
в болоті щороку проходить у 
серпні в Уельсі.

В американському шта-
ті Джорджія щороку прохо-
дить чемпіонат з кидання 
підкови. Щоправда, роль 
підкови виконує... сидіння 
від унітазу. 

Катання сиру — суть цієї 
гри полягає в тому, щоб за-
пустити головку глостер-
ського сиру по схилу пагор-
ба і… наздогнати її. Грав-
ці стартують через секунду 
після того, як сир покотився. 
Перемагає той, хто першим 
наздожене свій сир.

Ще один незвичайний 
вид спорту — поїдання кро-
пиви. Для учасників щоріч-
ного чемпіонату, який про-
ходить у Великобританії, це 
дуже серйозне змагання. 
Завдання учасників — зжу-
вати за годину якомога біль-
ше листя із двох стебел кро-
пиви. Перемагає той, хто 
з’їсть більше.

А у Фінляндії придума-
ли чудернацький спосіб бігу 
з перешкодами. Перемагає 
у змаганні той, хто першим 
пройде дистанцію довжиною 
253 метри, несучи на спині… 
власну дружину або подру-
гу. До участі не допускають 
пари, якщо дружина важить 
менше сорока дев’яти кіло-
грамів.

Боротьба пальцями ніг. 
Цей вид спорту, спорідне-
ний з армрестлінгом, набу-
ває все більшої популярнос-
ті. Завдання борців — на-
хилити ступню суперника 

паль-
цями ніг 
за три секунди. Як 
правило, перед зма-
ганням учасники знімають 
взуття і шкарпетки один з 
одного. 

І, насамкінець, два види 
спорту, які, здавалося б, по-
єднати неможливо. Ви лю-
бите шахи? А бокс? Спро-
буйте себе в шахобоксі — 
спорті, який суміщає в собі 
і те, й інше! Поєдинок скла-
дається з одинадцяти ета-
пів. Шахові партії чергу-
ються з боксерськими ра-
ундами. Перемогти можна, 
як поставивши противнику 
мат, так і відправивши його 
в нокаут.

Незвичайні види спорту

Що читають в «Інтермеццо»

Віталій Шевченко. 
«Жити в цікавий час. Фотохроніка»

Книжковий відділ КМЦ «Інтермец-
цо» пропонує фотохроніку журналіста й 
письменника, уродженця Чернігівщи-
ни Віталія Шевченка «Жити в цікавий 
час». Книга містить понад 630 фото з по-
дій новітньої української історії: з кінця 
1980-х років до Помаранчевої револю-
ції 2004-го. Початок національно-де-
мократичного відродження, соціальні 
конфлікти, перші мітинги та інші масові 
політичні акції, виникнення Руху, парла-
ментські протистояння, студентська «революція на граніті», ви-
борчі баталії, велелюдний Майдан… Автор зафіксував головних 
дійових осіб цих подій. Більшість знімків публікується вперше. 

Ірина Жиленко. «Homo feriens. Спогади»
Книга спогадів української пись-

менниці Ірини Жиленко «Ноmо fегіеns» 
(«Людина, що святкує») — це емоцій-
не переживання далекого і близького 
минулого, художнє опрацювання спо-
гадів, щоденникових записів, листів, 
власної поетичної і життєвої долі. Це 
також своєрідна біографія славетно-
го покоління шістдесятників, образне 
оживлення незабутніх днів творчої мо-
лодості та громадянського мужніння. 
Це спроба осягнути природу і драму таланту митця. 

«Одкровення в кафе 
«Пегас». Збірник

Оригінальна за задумом книжка. По-
над вісім десятків українських письмен-
ників розповідають веселі, подеколи 
курйозні, водночас повчальні історії із 
власного життя. Кожен із них також опри-
люднив три свої улюблені анекдоти і три 
незвичайні кулінарні рецепти. 

«Співомовки козака Вінка Руданського»
Степан Руданський (1834 – 1873) — видатний поет, ав-

тор знаменитих «Співомовок» — веселої, однієї з найулюбле-
ніших книжок українців.

Вшанували Леоніда Глібова


