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Президентські перегони стартували
Завершилося подання докумен-

тів для балотування на посаду Пре-
зидента України на вибори 25 трав-
ня. Чимало претендентів уже заре-
єстровані кандидатами, декого від-
хилено. 

І знову ми бачимо, м’яко кажучи, див-
ний підхід до кандидування на главу дер-
жави. Знову величезна кількість подава-
ли документи, цього разу — понад 40 охо-
чих, переважна більшість яких не мають 
жодних шансів потрапити навіть у другий 
тур. Знову дехто виходить на перегони, 

щоб «засвітити» на виборах свою партію-
партійку або себе, дорогоцінного. У деко-
го ще простіша мета: псувати комусь ви-
борчу кампанію в якості певних політпро-
ектів. Що ж, так воно поки що є в нашому 
політикумі.

Тепер про серйозніші реалії. З трьох 
політичних лідерів Майдану і Єврорево-
люції на вибори пішов один Олег Тягни-
бок, що було цілком очікувано для очолю-
ваної ним партії. «Свобода», парламент-
ська партія і нині вже не опозиційна, а у 
правлячій коаліції, не може пропустити 

загальнонаціональних виборів. Тим паче, 
а це стосується і ще кількох представле-
них кандидатами партій, з огляду на вже 
озвучену перспективу осінніх парламент-
ських виборів. 

Найбільшою несподіванкою у велико-
му політикумі стала відмова від балоту-
вання Віталія Кличка, котрий постійно фі-
гурував у першій трійці рейтингу. Кличко, 
і така позиція його партії «УДАР», не йде 
на президентські вибори. Більше того, він 
офіційно підтримав на посаду Президен-
та кандидатуру Петра Порошенка, прак-

тично приплюсувавши до його рейтингу 
свій. І можна очікувати, що цього разу 
«плюсування» буде реальним, тобто прак-
тично всі симпатики Кличка голосувати-
муть за Порошенка, враховуючи автори-
тетне для них слово лідера «УДАРу». Нато-
мість Кличко йде на вибори міського го-
лови Києва і має доволі реальні шанси, 
хоча боротьба й тут буде доволі напру-
женою. Важливо, що обидва політики за-
явили: цим варіантом вони продемон-
стрували приклад об’єднання дер-
жавницьких сил. 

Рада посилила 
відповідальність 
за сепаратизм 

Верховна Рада України 8 квітня під-
тримала посилення відповідальності за 
вчинення злочинів проти національної 
безпеки.

За відповідний закон №4524-1 «Про внесен-
ня змін до Кримінального кодексу України (щодо 
відповідальності за злочини проти основ націо-
нальної безпеки України)», автором якого є голо-
ва фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв, прого-
лосував 231 депутат.

Згідно із законом, відтепер умисні дії, вчи-
нені з метою зміни меж території або держав-
ного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, а також 
публічні заклики чи розповсюдження матеріа-
лів із закликами до вчинення таких дій будуть ка-
ратися позбавленням воли на строк від трьох до 
п’яти років (раніше обмеженням волі на строк до 
трьох років або позбавленням волі на той самий 
строк).

Крім того, мінімальний строк позбавлення 
волі як покарання за державну зраду підвище-
ний з 10 до 12 років, за диверсію — з 8 до 10 ро-
ків, шпигунство — також з 8 до 10 років.

До Кримінального кодексу вводиться стат-
тя про «перешкоджання законній діяльності 
Збройних Сил України та інших військових фор-
мувань».

Згідно з нею, перешкоджання законній діяль-
ності Збройних Сил України та інших військових 
формувань в особливий період карається по-
збавленням волі на строк від п’яти до восьми ро-
ків. Такі ж дії, що призвели до загибелі людей або 
інших тяжких наслідків, каратимуться позбав-
ленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти 
років. 

Водночас посилюється відповідальність за 
захоплення транспортних установ або підпри-
ємств. Згідно із законом, такі дії каратимуться 
позбавленням волі на строк від п’яти до восьми 
років (раніше — позбавленням волі на строк від 
двох до п’яти років).

Закон набирає чинності з дня, наступного за 
днем його опублікування.

«Українська правда»

Упродовж останніх діб у Харко-
ві, Донецьку і Луганську під гасла-
ми так званої федералізації роз-
гортається черговий етап спец-
операції Кремля щодо організації 
антидержавного сепаратистсько-
го заколоту з повалення конститу-
ційного ладу, знищення територі-
альної цілісності України, анексії 
східних та південних регіонів дер-
жави. Це продовження путінсько-
го плану російської агресії проти 
України, який уже було реалізо-
вано в Криму. Правоохоронні ор-
гани, міліція та СБУ повинні рішу-
че діяти для припинення цих анти-
державних проявів та вжити всіх 
заходів, аби придушити шабаш пу-
тінської агентури.

Усіх організаторів та учасників цих 
заходів має бути негайно заарештова-
но і притягнуто до кримінальної відпо-
відальності. У разі, якщо цього не буде 
зроблено,— а поки що дії силовиків не 
можна назвати ефективними — «Сво-
бода» вимагатиме негайної зміни ке-
рівництва місцевих правоохоронних 
органів.

Закликаю українців у час, коли ви-
рішується доля України, самим стати 
на захист цілісності держави й не дати 
жменьці проплачених маргіналів та пу-
тінських агентів зруйнувати мир і спо-
кій в Україні. Зараз від кожного з нас 
залежить, чи Україна зможе дати відсіч 
російському агресору.

Вимагаю вжити низку терміно-
вих заходів, аби зупинити сепаратист-
ський шабаш на сході України:

- негайно звільнити захоплені ро-
сійськими диверсантами та проросій-
ською агентурою адміністративні бу-
дівлі на сході України;

— затримати організаторів, актив-
них учасників, спільників та підбурю-
вачів повалення конституційного ладу;

— провести операцію з виявлен-
ня російських диверсантів та агентури 
Кремля і запобігти їхньому подальшо-
му проникненню на територію України;

— притягнути до відповідальності 

представників правоохоронних орга-
нів, органів місцевого самоврядуван-
ня, які проявили злочинну бездіяль-
ність під час сепаратистських шабашів 
на сході України;

— жорстко карати за публічну на-
ругу над державними символами Укра-
їни та встановлення символіки держа-
ви-окупанта на адміністративних уста-
новах;

— гарантувати безпеку україн-
ських громадян та їхні права на прове-
дення мирних зібрань на підтримку не-
залежності та територіальної ціліснос-
ті України;

— негайно усунути від займаних 
посад представників влади, органів 
місцевого самоврядування та право-
охоронних структур, які в минулому 
працювали в КДБ, перебували на пар-
тійних посадах у проросійських органі-
заціях та співпрацювали з криміналь-
но-олігархічним режимом Януковича;

— 8 квітня 2014 року на засідан-
ні парламенту заслухати звіт керівни-
ків МВС і СБУ, Генеральної прокурату-
ри щодо подій у Харківській, Донецькій 
та Луганській областях, зокрема щодо 
причетності народних депутатів Украї-
ни, місцевих депутатів та олігархів до 
організації заколоту сепаратистів;

— заслухати звіт голови Прикор-

донної служби про заходи з недопу-
щення проникнення на українську те-
риторію російських путінських дивер-
сантів;

— створити спеціальну слідчу комі-
сію парламенту для з’ясування обста-
вин сепаратистських проявів у східних 
регіонах, зокрема питання ефектив-
ності дій підрозділів МВС, СБУ, Прикор-
донної служби з метою недопущення 
подібних інцидентів;

— зобов’язати Кабінет Міністрів 
вжити невідкладних заходів із закрит-
тя українсько-російського кордону для 
проникнення путінських диверсантів;

— посилити кримінальну відпо-
відальність за сепаратистську діяль-
ність, зокрема за пропаганду сепара-
тизму та участь у масових заходах на 
підтримку сепаратистських ідей;

— запровадити кримінальну відпо-
відальність за пропаганду ідеї феде-
ралізації України, якщо її пропонуєть-
ся реалізувати у спосіб, який супере-
чить Конституції України, а саме цього 
домагаються російські сепаратисти у 
східних регіонах.

Олег ТЯГНИБОК, 
голова ВО «Свобода» 
«Українська правда»

Шабаш путінських сепаратистів у східних 
областях необхідно якнайшвидше придушити
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Сергій Журман і Костянтин 
Лубенцов — заступники голови 

обласної державної адміністрації
Заступником голови ОДА – керівником апарату 

призначений Сергій Журман.
Згідно з розпорядженням голови облдержадміні-

страції від 02 квітня 2014 року №123-к, за погоджен-
ням з Адміністрацією Президента України, Кабінетом 
Міністрів України на посаду заступника голови – ке-
рівника апарату обласної державної адміністрації 
призначено Журмана Сергія Миколайовича. Він наро-
дився 25 грудня 1979 року в місті Лубни Полтавської 
області, освіта вища. Останнє місце роботи — доцент 
кафедри економіки та менеджменту, Чернігівський 
національний педагогічний університет імені Т.Г. Шев-
ченка. Депутат обласної ради, член партії «Батьківщи-
на».

2 квітня голову обласної організації ВО «Свобода» 
Костянтина Лубенцова призначено заступником го-
лови Чернігівської обласної державної адміністрації. 

Лубенцов Костянтин Володимирович народив-
ся 29 серпня 1972 року в місті Прилуки. Освіта вища. 
2008 року закінчив Сумський державний університет 
за спеціальністю «обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів». Трудову діяль-
ність розпочав 1989 року токарем на заводі «Тварин-
маш» у м. Прилуки.

З 1993 по 2013 рр. працював у Прилуцькому 
управлінні бурових робіт ВАТ «Укрнафта» за різними 
робітничими спеціальностями.

Працював помічником-консультантом народного 
депутата України Руслана Марцінківа.

Автопробігом — 
по агресорах і сепаратистах!

5 квітня за маршрутом Корюківка – Щорс – Гірськ 
– Сеньківка – Полісся – Городня – Щорс відбувся ав-
топробіг «За єдність України». Він став можливим за-
вдяки ініціативній групі зі Щорса та Корюківки, метою 
була підтримка військових, що захищають кордони 

нашої держави. Охочих долучитися до акції виявило-
ся немало — власники 43-х автомобілів. І їхали не з 
порожніми руками. Наприклад, жителі мого Корюків-
ського району зібрали для наших захисників багато 
продуктів, які були роздані військовим у місцях їх дис-
локування. Враження учасників були дуже позитивни-
ми.

«Багато людей радісно зустрічали наш патріотич-
ний кортеж, висловлюючи підтримку автомайданів-
цям, — розповів учасник акції Віктор Величко. — Вій-
ськові також були задоволені, дозволяли фотографу-
ватися, залазити дітям на танки та БТРи». 

А ще, каже, були і сльози, і усмішки, і розумін-
ня того, що всі ми робимо спільну справу, єднаємо 
Україну!

Учасники пробігу планують і надалі підтримувати 
наших військових, а напередодні Світлого Воскресін-
ня закликають небайдужих напекти пасок, зібрати ве-
ликодні кошики і з допомогою місцевого автомайдану 
ще раз проїхатися до найближчих місць дислокації во-
їнів-захисників та привітати їх словами: «Христос во-
скрес!»

 
Андрій НАВРОДСЬКИЙ,

м. Корюківка

Протоколи на порушників-паліїв 
19 протоколів на порушників, які палять сміття 

на території міста, складено в Чернігові працівника-
ми екологічної інспекції за перший квартал. Штраф за 
таке порушення складає від 340 грн до 1700 грн.

«Із приходом весни ми практично щодня проводи-
мо рейди з виявлення осіб, котрі спалюють опале лис-
тя, залишки рослинності та інше сміття як у приватно-
му секторі, так і на території підприємств, організацій 
тощо», — розповідає начальник інспекції Сергій Стри-
надко. Він нагадує, що дим від спалювання може за-
вдати серйозної шкоди здоров’ю людей. Крім того, 
такі вогнища можуть перерости в пожежі.

Комунальники рекомендують мешканцям при-
ватного сектора замість спалювання заздалегідь по-
дбати про облаштування компостної ями. Це не тільки 
вбереже від штрафу, а й дасть якісне добриво для при-
садибної ділянки наступного року.

У разі виявлення фактів подібних порушень теле-
фонуйте до екологічної інспекції КП «АТП-2528» місь-
кої ради за телефоном «гарячої лінії» 97-41-41. 

 
Відділ зв’язків із громадськістю міської ради

Концерт випускників училища
У Чернігівському обласному художньому музеї імені 

Григорія Галагана відбувся концерт-презентація випуск-
ників Чернігівського музичного училища імені Л. Ревуць-
кого 2014 року. Керівник проекту — заслужений діяч мис-
тецтв України А.М. Данилевський. Звучали твори україн-
ських і зарубіжних композиторів. 

Враження від музики доповнювала музика картин 
Дмитра Куровського — художника, музиканта, свого часу 
теж випускника училища. 

Великдень дарує радість
Скоро християни відзначатимуть велике свято — Во-

скресіння Христове. Учні чернігівських шкіл залюбки від-
відують заняття у Великодній майстерні в музеї-заповід-
нику М.Коцюбинського. Тут вони дізнаються про традиції 
та звичаї українців, передсвяткові приготування, обрядо-
ві страви, домашні обереги і прикраси. Під керівництвом 
досвідчених майстрів власноруч виготовляють великодні 
листівки, сувеніри, подарунки своїм рідним, які прикра-
сять і оселю, і святковий стіл. 

Панорама Чернігова

Про стабільний розвиток Чернігова 
свідчить продовження будівництва. На 
цьому наголосив заступник міського го-
лови Віктор Бережний під час робочого 
візиту на будівельний майданчик у районі 
вулиці 1 Травня, де зводиться комплекс 
житлових будинків.

«Будівництво — це робочі місця, сти-
мул до розвитку супутніх галузей, напо-
внення бюджету»,  — зазначив В. Береж-
ний. А житлове будівництво має важливу 
соціальну функцію. Якраз цей будівель-
ний майданчик —  для реалізації в місті 
програми «Доступне житло». Переважна 
більшість квартир у будинках будуть 1- та 
2-кімнатні. І хоч зараз держава скоро-

чує витрати на ряд соціальних програм, є 
перспектива, що таке житло буде доступ-
ним за вартістю і затребуваним на ринку 
нерухомості.

«Планування квартир — сучасне, 
зручне, з автономним опаленням і лі-
чильниками. На подвір’ях встановлять 
дитяче містечко і спортивний майданчик, 
облаштують куточки для відпочинку меш-
канців. Мікрорайон має бути комфорт-
ним, із необхідною інфраструктурою», — 
розповідає В. Бережний. Він уточнив, що 
були певні складнощі з пошуком інвесто-
ра, однак зараз усе узгоджено, і компа-
нія «УкрСіверБуд» почала втілення цього 
комплексного проекту.

За словами головного інженера ДП 
«УкрСіверБуд» Івана Тихонюка, поки що 
йде мова про сім будинків від 8 до 10 
поверхів. Уже розпочато будівництво 
одразу трьох багатоповерхівок, одну з 
яких до кінця року буде введено в екс-
плуатацію. 

«На новобудові працюють 70 осіб. Ро-
боти виконуємо за графіком. Прокладає-
мо мережі, підводимо електропостачан-
ня», — повідомив І. Тихонюк. 

За Генеральним планом розвитку 
Чернігова щороку повинно вводитися в 
експлуатацію не менш як 100 тисяч ме-
трів квадратних нового житла.

Сайт міськради

Місто   будується — значить, розвивається

Відкрито туристичний  сезон
Барвистим, цікавим стало свято відкриття турис-

тичного сезону в Чернігові. Було театралізоване дій-
ство на древньому Валу (на фото), виставки художни-
ків, інші цікаві заходи. 

У Чернігові відкрили статую Іллі Муромцю 
— нашому землякові Муровлянину

У Чернігові в центрі міста у сквері по-
ряд із театром ім. Т.Шевченка до відкрит-
тя туристичного сезону з’явилася нова 
дерев’яна скульптура — билинного бо-
гатиря Іллі Муромця. Виготовлена вона 
3 роки тому з дуба. Автор скульптури — 
Андрій Стеценко. Його батько створив 
для чернігівських дітлахів ряд дерев’яних 
скульптур, частину з них ми можемо по-
бачити у міському парку.

Билинний богатир Ілля Муромець вод-
ночас є історичним персонажем. Він вва-
жається святим, його мощі зберігаються 
у Київо-Печерській лаврі. Уродженець м. 
Моровійська (нині село Моровськ Козе-
лецького району), тож в українських зем-
лях він відомий як «муровлянин».

Етногурт «AtmАSfera», що співає 
на санскриті, презентували в «Інтермеццо»

Прес-конференція етногурту «AtmАSfera» зі Львова відбула-
ся в неділю у культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо». Того ж 
дня в ДК «Будівельник» у Чернігові відбувся благодійний концерт 
гурту. AtmAsfera — яскравий проект у сучасній українській музи-
ці, улюблений та очікуваний гість багатьох європейських фестива-
лів. Назва гурту складається з двох слів: «atma», що в перекладі із 
санскриту означає «душа» і «sfera» — це середовище, в якому вона 
живе. Переважна більшість текстів гурту написані теж санскритом. 
Виступи гурту під час революційних подій часто можна було почу-
ти на Майдані.

Концерт відбувся за сприяння Чернігівського відділення «На-
родної самооборони».

Презентації
Українські військові відзнаки 

10 квітня у Чернігові в літературно-меморіальному музеї-за-
повіднику Михайла Коцюбинського (вул. Коцюбинського, 3) — 
відкриття виставки «Українські військові нагороди періоду націо-
нально-визвольної боротьби 1914 – 1952 рр.» 

Копії цих історичних раритетів відтворив член Львівської гро-
мадської організації «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» Ми-
хайло Дмитрів. Експозиція складається з тематичних стендів-план-
шетів із копіями відзнак («Сокіл», «Січ», «Пласт» — провісники Україн-
ського національного війська»; «Українські січові стрільці»; «Збройні 
сили Української Народної Республіки»; «Українська Галицька Армія»; 
«Україна в Другій світовій війні») і книжкової виставки про боротьбу 
за незалежність України в ХХ сторіччі, українські військові відзнаки 
та нагороди. 

Фестиваль документального 
кіно та урбаністики «86»

11 квітня о 18.00 у приміщенні художнього музею ім. Григо-
рія Галагана (вул. Горького, 6) — презентація Фестивалю доку-
ментального кіно та урбаністики «86» та показ урбаністичних ко-
роткометражних фільмів. 

Організатори так описують майбутню подію: «Міжнародний 
фестиваль кіно та урбаністики «86» — це спроба виходу за межі 
Зони. Ми шукаємо нові перспективи і несподівані погляди на Чор-
нобиль. Ми виходимо із власної зони комфорту — їдемо геть з ме-
гаполісу. Наша програма пронизана місцевим контекстом: про-
стір Славутича заохочує до урбаністичних рефлексій, а природа 
Полісся та близькість атомної станції змушують мислити екологіч-
но. Наша мета — спровокувати діалог між славутичанами, городя-
нами інших міст та гостей з усього світу, перетворити наймолодше 
місто України на глобальний майданчик мистецьких, урбаністич-
них, екологічних інновацій». 

Фестиваль «86» відбуватиметься з 24 по 27 квітня 2014 року 
в місті Славутичі, недалеко від Чернігова. Усі деталі — на сайті 
86.org.ua 
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Бліц-інформ

Н о в г о р о д о м - С і в е р -
ським ходять, їздять на 
службових автівках, ве-
лосипедах та соваються 
коридорами поверхів «бі-
лого дому», збираючи під-
писи, до останнього «прє-
данниє дєлу» контррево-
люції авторитети. Це така 
собі напівсекретна компа-
нія з табору «вчорашніх та 
вічних».

Політичні лузери, зібрав-
шись юрбою, неначе на від-
стійнику стікаючого бруду 
в колекторних трубах влад-
ної каналізації «папєрєдні-
кав», так і не заспокоюються. 
Вони від початку не сприйма-
ють об’єктивної необхіднос-
ті своєчасно покинути олімп 
місцевої виконавчої влади у 
найпівнічнішому районі Укра-
їни. І дарма, що кілька тижнів 
тому в залі районного будин-
ку культури пройшли великі 
збори, на яких обвалом гань-

би народ уперше за 22 роки 
існування держави вкривав 
імена нинішніх очільників 
міської та районної влади. Ні, 
вони ніколи добровільно не 
підуть на політичний спокій. 
Бо їм хочеться вічно сидіти у 
кріслах — зручних і  теплих, 
здобуваючи особистий зиск 
на десятиліття вперед.

Гінці — наближені до ра-
йонного керівництва — піш-
ли «по людях». З папірцями. 
На підтримку діючого голови 
Новгород-Сіверської район-
ної державної адміністрації 
В’ячеслава Кауфмана. «До-
брі волонтери» обходять кож-
ного з тих, кого за традицією 
можна примусити підписати 
«воззваніє» до голови Черні-
гівської обласної адміністра-
ції щодо залишення ниніш-
нього очільника Новгород-
Сіверського району на голо-
вній виконавчій посаді.

Нічого нового. Схоже пе-
режили всі, хто боровся за 
правду й очищення від лука-
вих, брехунів та зрадників 
із владних кабінетів у 2005 
році. Тоді так само нахабно, 
за спонукання помаранче-
вих керівників області, на тлі 
нерозсудливості обрання го-
лосами мільйонів українців 
Президента Ющенка, було 
вкрадено Надію. У всіх, хто 
боровся за добро, за ідеали 
Помаранчевої революції.

Тепер ці люди, що очолю-
вали роками район та втілю-
вали в життя ганебні зако-
ни Януковича – Азарова, хо-
чуть продовжити руйнівну ді-
яльність разом із сумнівною 
за наслідками дій командою. 
І їм здається, що час зітре з 
пам’яті все, що вони роби-
ли, виконуючи програму рід-
ної партії під гаслом «Покра-
щення життя вже сьогодні»! 
Думалося, що навряд чи хто 
згадає, як зганяли ВОНИ по-
серед ночі знедолених від 
жебрацтва бюджетників 
Нов город-Сіверщини до ав-
тобусів, щоб вирушити під 
керівництвом голови адміні-
страції на «Антимайдан». Що 
забудеться все паскудне, яке 
ВОНИ створювали закрит-
тям та руйнацією сільських 
шкіл, дитячих садочків, неви-
платою місяцями заробітних 
плат… І все — заради зібран-
ня коштів на золотий унітаз 
Януковича, чергову автівку 
за мільйон гривень його сину 
чи куму, кімнатну каплицю 
Пшонки чи сорок…надцятий 
(?) кілограм золота для енер-
гетичного міністра з «профф-
фесіоналів». Не кажучи вже 
про Новгород-Сіверський. 

Грем’яч — креативний 
символ нечуваної за розма-
хом крадіжки у районі бю-
джетних коштів. Це коли за 

підсумками журналістського 
розслідування «десь поділо-
ся аж 4,8 мільйона гривень», 
які мали б піти на ремонт 
школи. Хотіли пошити всіх у 
дурні, та все вилізло на по-
верхню. На жаль, кінці поки 
що у воді.

Сьогодні новгород-сівер-
ська стара гвардія ожила. І 
замість того, щоб стати на ко-
ліна та покаятися перед учас-
никами Майдану та пам’яттю 
Небесної сотні, ВОНИ дума-
ють про реванш! 

Тож ми знову постали 
перед реаліями, коли ВОНИ 
або «купують» собі «портфе-
лі» на продовження владних 
повноважень, або ми — гро-
мада — з вірою у справедли-
вість ідей Майдану перекри-
ємо дорогу до цього шабашу 
політичним аутсайдерам.

Революція перемогла. Од-
нак поруч — контрреволюція. 
І вона живе у жестах, мріях, 
думках та вчинках тієї влади 
на місцях, яка не відійшла. А 
ще — ворог зовнішній, підкрі-
плений п’ятою колоною. Усе 
переплуталося, бо впродовж 
років йшло в єдиній антиукра-
їнській ході. Старий мотлох, за 
вимогами Майдану, має піти 
на звалище. Слава Україні!

Борис ДОМОЦЬКИЙ,
м. Новгород-Сіверський

Міліція розкрила 
вбивство таксиста

Троє негідників планували пограбувати 
таксиста, але, побоявшись, що чоловік згодом 
може їх упізнати, позбавили його життя. 

Як повідомив начальник УМВС України в 
Чернігівській області генерал-майор міліції 
Олег Демченко, інформація про зниклого з ав-
томобілем таксиста надійшла до чергової час-
тини 7 березня. Таксист після зміни не повер-
нувся додому, не відповідав на дзвінки родичів. 

За фактом зникнення людини було відкрите 
кримінальне провадження за статтею 115 Кри-
мінального кодексу України (вбивство). Праців-
ники міліції негайно почали проводити комп-
лекс оперативно-розшукових заходів щодо 
встановлення місця перебування зниклого чо-
ловіка та його автомобіля.

Труп зниклого водія таксі з видимими ті-
лесними ушкодженнями та зв’язаними рука-
ми працівники міліції розшукали за допомогою 
громадськості через 4 доби у лісовому масиві 
поблизу селища Гончарівське Чернігівського 
району. За деякий час було знайдено і автомо-
біль загиблого. Він стояв замаскований у лісі 
біля селища Седнів Чернігівського району.

Олег Демченко розповів, що в процесі роз-
шукових заходів міліція перевірила сотні лю-
дей серед облікового контингенту, перш за все 
— раніше засуджених за вбивства та розбійні 
напади. Провели обходи по дворах практично 
в усіх населених пунктах Чернігівського і ряду 
прилеглих районів. У результаті напруженої ро-
боти правоохоронці запідозрили у причетності 
до скоєння вбивства трьох мешканців селища 
Седнів — двох 21-річних парубків та 44-річного 
батька одного з них. 

Всіх трьох було затримано. Вони дали прав-
диві свідчення і пояснили, що вбивство водія 
таксі скоїли з корисливих мотивів, з метою за-
володіння грошима і майном потерпілого, а та-
кож його автомобілем, який планували розі-
брати і продати по запчастинах. У підозрюва-
них вилучено ряд неспростовних речових дока-
зів.

Тривають слідчі дії у кримінальному прова-
дженні, відкритому за пунктами 6 та 12 части-
ни 2 статті 115 Кримінального кодексу України 
(вбивство). 

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області 

Зупинити реванш учорашніх!
Маршрутки на Київ  можуть 
подорожчати на 20 відсотків 
— до 60 гривень?
Днями   вартість проїзду в мікроавтобусах, які 

курсують за маршрутом Київ – Чернігів, переві-
зники спробували підвищити до 60 гривень. Піс-
ля «проби» повернулися до старої ціни  —  50. Але 
заявляють, що такі мають намір підвищити ціну. 

Причиною, як і раніше, перевізники назива-
ють подорожчання палива і супутніх витратних 
матеріалів. Пальне дійсно подорожчало десь на 
20 відсотків, але що ще подорожчало і наскільки? 

Попереднього разу ціна на проїзд на даному 
напрямку піднімалася з 1 травня минулого року — 
з 40 до 50 грн. Отже, менш ніж за рік проїзд  може 
подорожчачи  у півтора рази, або на 50 відсотків. 

Проїзд в автобусах №20 
та №37 — уже 2 гривні

З метою забезпечення більш зручного ко-
ристування населенням міським пасажирським 
транспортом загального користування у Черніго-
ві частина автобусних маршрутів, зокрема № 20 
«Вокзал – вул. Незалежності» та № 37 «Вокзал – 

вул. Єськова», переведені в режим маршрутного 
таксі, який передбачає посадку та висадку паса-
жирів на вимогу в місцях, не заборонених Прави-
лами дорожнього руху. 

Відповідно до рішень виконавчого коміте-
ту міської ради від 16 травня 2011 року і від 29 
серпня 2011 року суб’єкти господарювання, ав-
тобуси яких здійснюють перевезення пасажирів 
у режимі маршрутного таксі, мають право вста-
новлювати вартість проїзду в межах граничної, 
яка зараз становить у Чернігові 2,50 грн.

У зв’язку зі значним зростанням ціни на ди-
зельне паливо перевізники були вимушені збіль-
шити вартість разового квитка на проїзд в авто-
бусах на маршрутах № 20 та № 37 до 2 гривень. 
 Управління транспорту та зв’язку міської ради

Операція «Нерест-2014»
Міліція повідомляє про початок з 1 квітня опе-

рації «Нерест-2014», в рамках якої у весняно-літній 
нерестовий період посилюється державний конт-
роль за охороною, використанням і відтворенням 
водних живих ресурсів під час заборони на лов 
риби та інших водних живих ресурсів у рибогоспо-
дарських водних об’єктах. Наша мета — зберегти і 
примножити рибні запаси водойм України.

Порушення правил рибальства згідно з части-
ною 3 статті 85 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення тягне за собою накладан-
ня штрафу на громадян від двох до десяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 
до 170 грн). Грубе порушення правил рибальства 
із застосуванням заборонених знарядь лову, 
згідно з частиною 4 статті 85 КУпАП, тягне за со-
бою накладання штрафу на громадян від двадця-
ти до сорока неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян (від 340 до 680 грн) з конфіскацією 
знарядь і засобів учинення правопорушення.

Крім того, шкода, заподіяна внаслідок неза-
конного добування (збирання) або знищення цін-
них видів водних біоресурсів, оцінюється згідно 
зі спеціальною таксою, де ціна однієї голови риби 
починається від 17 гривень аж до 2550 грн.

Аналіз стану правопорушень у природоохо-
ронній сфері свідчить, що більшість їх припадає 
на територію Козелецького району (р. Десна) та 
Ріпкинського району (р. Дніпро, р. Сож, урочище 
Замглай).

У період проведення операції «Нерест-2014» 
буде залучена максимальна кількість сил та за-
собів особового складу лінійного відділення в 
річковому порту «Чернігів» УМВС України в Черні-
гівській області, заплановані спільні рейди з Чер-
нігівською рибоохороною, екологічною інспекці-
єю Чернігівської області, Чернігівським прикор-
донним загоном.

 СЗГ УМВС України в Чернігівській області 

Міліцейська хроніка

Схопили за руку 
кримінальних «цілительок»

Завдяки чіткій взаємодії Сосницького і Менського райвідділів внутрішніх 
справ правоохоронці затримали двох шахрайок.

Коли до чергової частини Сосницького райвідділу надійшло повідомлен-
ня про факт шахрайства відносно місцевої підприємниці, черговий скоорди-
нував дії двох суміжних підрозділів, у результаті чого підозрювані були затри-
мані, а предмет злочину вилучено.

Того дня до власниці магазину завітали дві жіночки, які розіграли ви-
ставу в стилі чудодійного зцілення в обмін на золоті прикраси. Жінка дійсно 
мала певні проблеми зі здоров’ям, тому вирішила ознайомитися з методи-
кою «лікування». 

Видуривши у власниці магазину обручку, каблучку та ланцюжок з куло-
ном, шахрайки навіть залишили у заставу 250 сувенірних доларів, бо після 
проведення певних ритуалів зловмисниці обіцяли золото повернути.

Залишаючи «пацієнтку», незвані гості наказали певний час не рухатися і 
не виходити з приміщення. Та коли омана спала з очей потерпілої, вона все 
ж встигла побачити таксі, в якому від’їжджали ці двоє.

Завдяки тому, що жінка вчасно повідомила міліції, шахрайок оперативно 
затримали в сусідньому районі, де збиралися автобусом їхати далі по облас-
ті. Затриманими виявилися двоє жительок Вінницької області, одна з яких 
вже була засуджена за статтею «крадіжка».

Відносно підозрюваних відкрито кримінальне провадження за частиною 2 
статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) — карається штрафом від 
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправни-
ми роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до 
п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Ці особи затримані, їх 
перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області. 

Якщо ви стали жертвою шахраїв, обов’язково потрібно звертатися до мі-
ліції. Якщо до вас підійшли на вулиці з пропозицією поворожити чи зняти по-
рчу, намагайтеся якомога швидше відірватися від нав’язливих людей. Якщо 
відчепитися не вдається, покличте когось на допомогу. 

Ні в якому разі не давайте незнайомцям своїх речей, грошей, коштов-
ностей. Не дозволяйте підозрілим особам заходити до вашого помешкання, 
а якщо вони вже зайшли самовільно, зверніться по допомогу до сусідів, аби 
спровадити непроханих гостей. 
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Люстрація і профанація: 
очищення чи баталії за посади?

Нащо підміняти поняття? 
У нашому нещасному суспільстві багато 

понять перевернуто догори дном. Так пове-
лося ще від Жовтневого перевороту, гасла 
якого про рівність і братерство дуже швид-
ко виявилися профанацією і обманом, але 
на повному серйозі виголошувалися понад 
сім десятиліть. 

Нині якесь загальне запаморочення від-
бувається з повсюдним вживанням терміну 
«люстрація». Ним примітивно підміняють зо-
всім інші поняття, бо насправді йдеться про 
заміну кадрів у владі, очищення її — речі не-
обхідні, але речі треба називати своїми іме-
нами. Питання в тому, щоб це очищення не 
перетворилося на дрючок у баталіях за по-
сади. Чи не тому, «для пущєй важності», і за-
миготів хитромудрий іноземний термін «лю-
страція» (від латинського «lustratio» — очи-
щення). 

Але давайте просто відкриємо словник, 
Вікіпедію, подивимося сам термін «люстра-
ція». Як часто буває, і це прояв багатства 
мови, термін має кілька значень. Не буде-
мо зупинятися на таких, як магічні обряди, 
спрямовані на очищення людей, на захист 
від хвороб та інших бід. Чи такому значенні 
терміну, як встановлення складу податно-
го населення, його грошових і натуральних 
повин ностей, доходів королівських еконо-
мій. Беремо термін у значенні суспільно-по-
літичному: люстрація — це заборона обі-
ймати ПЕВНІ посади на державній службі 
ПЕВНИМ категоріям людей. Йдеться про те, 
що пожиттєво чи протягом певного часу не 
мають права обіймати посади у владі, в тому 
числі судовій, на виборних посадах, особи, 
які скомпрометували себе за попередньо-
го режиму. 

У новітній історії цей термін зазвичай 
стали вживати щодо процесів у посткому-
ністичних державах Східної Європи з кінця 
1980-х років, де люстрація була застосова-
на до посадовців колишнього комуністично-
го режиму, насамперед функціонерів партії, 
каральних органів, спецслужб. Зокрема, лю-
страція була проведена в Чехії, Польщі, Ні-
меччині, Угорщині, Румунії, Грузії, Литві, Лат-
вії, Естонії.

Звернімо увагу на основний момент лю-
страції. Вона була проведена з метою покін-
чити з тоталітарним минулим, очистити нову 
владу і відбувалася винятково на держав-
ному рівні, тобто на підставі законів, інших 
нормативних актів держави. І цими акта-
ми чітко вказувалося, і які категорії пред-
ставників колишньої влади підпадають під 
люстрацію, і які саме посади в новій владі, 
оновленій державі вони не мають права обі-
ймати.

У різних країнах люстрація відбувалася 
з різним ступенем жорсткості. Практично 
скрізь під неї потрапили дві категорії осіб — 
функціонери колишніх компартій чи анало-
гічних їм партій і співробітники спецслужб. 
Перелік категорій був звуженим чи розши-
реним, залежно від країни: чи це верхівка 
партій, чи функціонери аж до районного і 
первинного рівня, чи кадрові працівники ор-
ганів, чи також і позаштатні агенти.

Непочата люстрація 
в Україні

Заклики до проведення люстрації в 
Україні лунали від початку незалежнос-
ті й набули значного поширення після По-
маранчевої революції. Зокрема, дисидент, 
політв’язень радянського режиму, народний 
депутат Левко Лук’яненко вносив відповід-
ний законопроект, який передбачав «опри-
люднення, перевірку, облік і амністію осіб, 
причетних до протиправних дій недемокра-
тичного режиму». Тобто йшлося і про частко-
ву амністію посадовців, безпосередньо не 
причетних до злочинів, але, звичайно, із за-
бороною їм обіймати певні посади. Інший за-
конопроект запропонував народний депутат 
Олег Тягнибок у березні 2005 року. Ним пе-
редбачалося заборонити обіймати державні 
посади особам, які до 1 січня 1992 року пра-
цювали на керівних посадах у Комуністичній 
партії чи КДБ СРСР або співпрацювали з ор-

ганами держбезпеки. Подібний законопро-
ект подавався і 2012 року. Однак жоден із 
них, як і інші ініціативи, не був ухвалений, на-
віть серйозно не розглядався парламента-
ми всіх скликань.

У суспільстві розгорнулися гострі дебати 
щодо потреби люстрації взагалі. У цих деба-
тах минали роки, і все більше лунали голоси, 
що з люстрацією запізнилися. У противників 
люстрації були свої аргументи. Щодо пере-
бування когось на посадах партійних функці-
онерів, то не зовсім зрозуміло було, до яко-
го рівня їх люструвати: лише тих, хто працю-
вав у ЦК Компартії (і на яких посадах?), чи 
йти нижче, до обкомів і райкомів? А як бути 
з функціонерами комсомолу, цього молодіж-
ного загону Компартії? Вони були водночас 
і номенклатурою Компартії, членами обко-
мів, райкомів, їхніх бюро.

Ще заплутанішою була ситуація щодо 
колишніх спецслужб, насамперед Коміте-
ту держбезпеки. Хто і які обіймав там поса-
ди по службі, було зрозуміло. Але як бути з 
численними добровільними позаштатними 
агентами? Якраз стосовно них і точилися чи 
не найбільші дебати. Адже мало не в кожно-
му більш-менш помітному колективі, особли-
во у вишах, творчих середовищах, таких осіб 
вистачало. Дехто з них був не просто актив-
ним інформатором, а ще й злісним наклеп-
ником, строчив «доноси» (схоже, цей термін 
важко передати українською) на своїх колег, 
знайомих.

Та навіть і щодо людей, просто втягнутих 
у пошесть доносів, як бути, коли все це ви-
пливе назовні? Як бути родинам, нащадкам 
уже покійних таких людей? А ще — серед цих 
імен було немало дуже відомих у суспільстві 
осіб, чимало з яких обіймали солідні посади, 
дехто давно і щиро працював на незалеж-
ність і демократію. Усі ці дебати тривають і 
досі. 

Між тим, сьогодні, після перемоги Євро-
революції і повалення антинародного ре-
жиму, питання люстрації знову набуло ак-
туальності. Це, зокрема, є однією з вимог 
Майдану. 24 лютого у Верховній Раді заре-
єстровано проект постанови про проведен-
ня люстрації в Україні. Авторами документа 
виступили нардепи О.Тягнибок, Ю. Швайка, 
Ю.Сиротюк, А.Мохник та інші депутати від 
«Свободи». Поки що законопроект — у пар-
ламентських комітетах.

 

Як це було в Європі?
У Чехії вчинили доволі кардинально. Ко-

лишній дисидент і політв’язень, перший че-
хословацький, а згодом (від січня 1993 року) 
перший чеський президент Вацлав Гавел, 
а також уряд мали чітке уявлення, як обе-
рігати демократію. Тому їм вдалося віднос-
но швидко, без великих внутрішніх хвилю-
вань ухвалити закон про люстрацію, який 
набрав чинності у жовтні 1991 року. Відпо-
відно до нього працівникам колишньої ко-
муністичної служби безпеки і високим ком-
партійним функціонерам заборонялося обі-
ймати керівні посади на державній службі, в 
армії, балотуватися до виборчих органів усіх 
рівнів, виконувати інші виборчі функції. Це 
ж саме стосувалося і агентів комуністичної 
служби безпеки. 

Дещо м’якший варіант обрали в Польщі. 
Але тут також усе було на державному рів-
ні. Причому самі колишні посадовці, які гі-
потетично могли потрапити під люстрацію, 
зобов’язані були прозвітувати про свою 
службу при комуністичому режимі. І навряд 
чи хтось спробував би обдурити державу. На 
варті люстрації став потужний Польський ін-
ститут національної пам’яті, якому було пе-
редано всі архіви, в тому числі Компартії і 
спецслужб, і який наділений величезними 
повноваженнями. Не те що наш немічний 
УІНП. 

У Грузії при президентові Саакашвілі 
було ухвалено досить жорстке законодав-
ство про люстрацію. 

Ось ще кілька явищ такого ж напряму — 
декомунізації. У Молдові заборонили кому-
ністичну символіку. У Польщі судили колиш-
ніх міліціонерів за злочини проти патріотів, 
вчинені майже три десятиліття тому. В Єв-

ропі повним ходом іде підготовка до Міжна-
родного трибуналу над тоталітарним кому-
ністичним режимом. У Литві оприлюднюють 
списки агентів КДБ.

Що у нас називають 
люстрацією? 

Ось свіже повідомлення чернігівського 
Інтернету.

Штаб спротиву затвердив 
критерії люстрації

Чернігівський обласний штаб національ-
ного спротиву затвердив критерії для прове-
дення люстрації державних службовців ке-
рівного складу. 

1. Наявність до посадової особи обґрун-
тованої підозри у корупційних діях: 

— наявні документи, фото або відеома-
теріали про корупційні дії особи, 

— невідповідність стилю життя задекла-
рованим доходам. 

2. Наявність фактів (підтвердження) по-
рушення особою прав людини/громадянина 
або порушення права на мирні зібрання. 

3. Публічний прояв сепаратистських або 
антиукраїнських поглядів, дій. 

4. Наявність непогашеної судимості, від-
критих кримінальних проваджень. 

5. Факти зловживання владою, переви-
щення службових повноважень на користь 
режиму Януковича, ПР або будь-якої іншої 
партії.

6. Обіймання особою за останні 10 ро-
ків керівних посад, не нижче районного рів-
ня, міста (області) в антиукраїнських політич-
них силах (КПУ, Руський блок, Прогресивно-
соціалістична партія Наталії Вітренко, Партія 
регіонів), проросійських, сепаратистських 
організаціях. 

7. Особи, що організовували чи брали 
участь у фальсифікаціях на виборах різних 
рівнів.

 
Варто звернути увагу на директивний 

тон цих критеріїв. Кому дається така вказів-
ка, враховуючи, що кадрові питання є пре-
рогативою влади? Обласній державній ад-
міністрації, обласній раді? То, може, це лише 
рекомендації, які настійливо «рекоменду-
ють» виконати? У такому разі постає питан-
ня: що за штаб, хто і як його утворив, які його 
повноваження в оновленій країні? З перши-
ми моментами зрозуміло: в розпал Євро-
революції, за аналогією зі Всеукраїнським 
штабом національного спротиву, утворюва-
лися подібні й в областях. Як саме? На мітин-
гах, поіменованих народними віче. До шта-
бів входили, як правило, керівники чи про-
сто представники тодішніх опозиційних пар-
тій, і не лише парламентських. 

Наш обласний штаб брав найактивнішу 
участь у Єврореволюції, Майдані. Але ось 
революція позаду, час будувати оновлену 
країну, формувати нову владу. Як це робити 
— питання непросте. Активну участь у цьо-
му процесі й далі вирішив брати штаб. Він 
береться когось рекомендувати на посади, 
когось знімати з них, контролювати роботу 
оновленої влади.

Штаб і далі прагне спиратися на Майдан, 
наш чернігівський. Періодично збирають-
ся мітинги-віче. На них часто виносяться й 
кадрові питання. Це інколи має дивний ви-
гляд, особливо коли ці зібрання проводяться 
не штабом. Усі пригадують перипетії довко-
ла призначення нового начальника облас-
ної міліції. На одному з таких мітингів висту-
пав від одної з революційних організацій її 
«представник» (так його  назвали). Суть ви-
ступу була проста: цього кандидата «Геть!», 
він недостойний. Другого дня в Інтерне-
ті з’явилася заява вже «координатора» цієї 
ж організації, котрий заявив, що вчорашнє 
«гетькання» на мітингу було неправильним, і 
організація нічого не має проти кандидатури 
генерала. А третього дня з’являється повідо-
млення вже «прес-служби» цієї ж організації, 
суть його — знову «Геть!» генерала. Це все 
вже не смішно. І навіть сам штаб заявив, що 
на посади, особливо в силові структури, на 
мітингах не призначають. Цілком резонно. 
Мало того, у своїй заяві штаб повідомив: є 

дані, що в таких мітингах беруть участь пред-
ставники чернігівського криміналітету. Ось 
ціна таких «віче», які й на порядний мітинг не 
тягнуть, а так, розширений пікет. 

Це взагалі вже якась профанація. Зби-
рається на площі 300 людей, а це… аж одна 
тисячна населення Чернігова, тобто навіть 
не 1 відсоток, а 0,1%, і це подається як глас 
Чернігова, мало не як глас Божий: «Чернігів 
вважає» і так далі. Або ще взяли моду казати 
у мікрофон: «Майдан вважає». Нащо це па-
разитування — «хреститися» іменем Майда-
ну? Вийди і скажи: я, Іваненко чи Петренко, 
вважаю ось так, і все. 

Але повернімося до отих критеріїв. Пер-
ше — це ніяка не люстрація, як уже видно зі 
сказаного вище. Це критерії оновлення ка-
дрів у владі, справа теж важлива і потрібна, 
але це не люстрація. Або якщо вона, то у при-
стосованому до «революційної необхідності» 
варіанті. Друге: звернімо увагу на абсолют-
ну розмитість критеріїв цієї «люстрації», на-
справді — оновлення кадрів. Якщо у законо-
давстві про люстрацію критерії виписані аб-
солютно чітко, то тут — безмежне поле для 
«трактувань». А за більшістю пунктів йдеть-
ся по суті про кримінальні діяння — злочи-
ни, які потребують розслідування правоохо-
ронними органами, розгляду в судах і судо-
вих вироків. Візьмімо вже перший пункт, де 
йдеться про корупцію. Це ж хто і як береться 
за розслідування? На підставі чого виносити 
«вирок»? «Документів, фото і відеоматеріа-
лів» про корупційні дії особи? Можна уявити. 
Або зловживання владою, посадовим стано-
вищем, про що говориться у пункті 5, це не 
що інше, як важкі кримінальні злочини, від-
повідні статті Кримінального кодексу Украї-
ни. Хтось береться розслідувати? Фальсифі-
кації на виборах (п. 7) — це, між іншим, нині 
теж кримінальний злочин, доведення яко-
го потребує розслідування і вердикту суду. 
Натомість у «критеріях» є такі розмиті поло-
ження, які дозволяють трактувати їх, як кому 
буде вигідно, наприклад, щодо «антиукра-
їнських поглядів і дій». Сюди можна підвес-
ти що завгодно. Натомість деякі дійсно ан-
тиукраїнські дії можуть залишитися «за ка-
дром», поза увагою люстраторів. Наприклад, 
нікчемна робота когось на своїй посаді — це 
що, на благо України чи дійсно антиукраїн-
ські дії? А пункт 6 щодо керівних посад в ан-
тиукраїнських партіях і організаціях узагалі 
цікавий. Партії хоча б перелічені, а хто буде 
визначати, які саме громадські організації 
є «проросійськими і сепаратистськими»? До 
речі, якщо б в Україні таки був ухвалений за-
кон про люстрацію та ще й у жорсткому варі-
анті Чехії, то, чого доброго, під люстрацію по-
трапив би й дехто з революціонерів, скажі-
мо, як колишній номенклатурник Компартії. І 
тоді прощавайте, крісла у новій владі. 

Утім, хто визначатиме, хто проводитиме 
розслідування і виноситиме вердикти, та-
кож зрозуміло. Обласний штаб національ-
ного спротиву повідомив, що він утворив 
люстраційний комітет. Дуже просто: в цей 
комітет штаб призначив самого себе, тоб-
то комітет, утворений із самих членів штабу. 
Звернімо увагу, що на всеукраїнському рівні  
Люстраційний комітет утворено постановою 
парламенту — Верховної Ради України, ра-
зом із призначенням нового уряду, і цей ко-
мітет утворено при уряді.

Не треба розуміти все сказане вище, як 
заперечення потреби люстрації. Вона по-
трібна, навіть з величезним запізненням. І 
сподіваймося, Закон чи постанова, Указ про 
люстрацію будуть-таки ухвалені. Так само не 
викликає жодних заперечень потреба онов-
лення кадрів за давно відомими критеріями 
— патріотизм і фаховість. Так само необхід-
но очищати владу від недостойних людей, 
тих представників попереднього режиму, 
яких важко назвати патріотами, демокра-
тами, тих затятих, на яких і тримався той ре-
жим, від столиці до району і села. Вони ніяк 
не хочуть іти з влади: прочитайте в цьому но-
мері газети публікацію відомого журналіс-
та, громадського діяча Бориса Домоцького 
з Новгорода-Сіверського. Очищення потріб-
не. Але це не буде lustratio (очищення), якщо, 
маскуючись ним, на зміну одним таким про-
биратимуться інші, такі самі. 

Петро АНТОНЕНКО
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Економія державних 
коштів — вимога часу

Весь поточний рік Україна і Чернігів-
ська область зокрема мають прожити в 
режимі жорсткої економії бюджетних ко-
штів. Про це йшлося на брифінгу в обл-
держадміністрації за участю директора 
Департаменту фінансів адміністрації Ва-
лерія Дудка.

Саме цього вимагають і постанова № 
65 Кабінету Міністрів України від 1 бе-
резня 2014 року, і розпорядження КМУ 
№156-р, датоване тим же числом. Від-
повідно до цих документів в Україні за-
проваджуються заходи з економного та 
раціонального використання державних 
коштів, передбачених для утримання ор-
ганів державної влади та інших держав-
них органів. Також затверджено план за-
ходів щодо наповнення місцевих бюдже-
тів, у тому числі за рахунок детінізації та 
посилення фінансово-бюджетної дисци-
пліни.

Серед заходів економії — заборо-
на мати більше одного автомобіля в бю-
джетних установах, створювати нові бю-
джетні установи, здійснювати доплати за 
виконання обов’язків тимчасово відсут-
ніх працівників та заповнювати наявні 
на сьогодні вакансії. 

Максимальний розмір місячної заро-
бітної плати керівних працівників орга-
нів державної влади та інших державних 
органів обмежено 15-ма розмірами міні-
мальної заробітної плати. 

Припинено також використання бю-
джетних коштів для проведення заходів 
з відзначення пам’ятних та історичних 
дат, ювілеїв підприємств, установ та ор-
ганізацій, а також ювілеїв і вшануван-
ня пам’яті видатних осіб та інших подій 
(крім централізованих заходів з відзна-
чення 200-річчя від дня народження Та-
раса Шевченка, Дня Конституції України, 
Дня незалежності України, Дня Перемо-
ги, Дня пам’яті жертв голодоморів).

Не менше 90% бюджетних коштів має 
бути спрямовано на виплату заробітної 
плати та оплату енергоносіїв.

Як економія бюджетних коштів 
відіб’ється на соціальному захисті насе-
лення? Найголовніше — не відбудеться 
чергового зростання мінімальної заро-
бітної плати, а відтак, і решти пов’язаних 
з нею виплат. Допомога при народженні 
дитини виплачуватиметься тепер одна-
кова для всіх — незалежно від того, пер-
ша це дитина в родині чи ні. Її сума скла-
де 41280 гривень. Трохи більше десяти 
тисяч виплатять одразу, решту — протя-
гом трьох років, по 860 гривень щоміся-
ця.

Повернеться практика відрахувань 
до Пенсійного фонду України при купівлі 
валюти, що суттєво поповнить пенсійну 
скарбницю.

З тією ж самою метою — економія 
бюджетних коштів — буде призупинено 
або обмежено фінансування ряду про-
грам та проектів місцевого значення. До 
Кабміну з області подано ряд проектів, 
які обласним керівництвом визнано прі-
оритетними. Сума, потрібна для їх реалі-
зації, сягає 111 мільйонів гривень. Які з 
них визнає першочерговими уряд, виді-
ливши фінансування, покаже час.

У зв’язку зі значним подорожчанням 
газу очікується суттєве зростання кіль-
кості сімей, які одержуватимуть житлові 
субсидії. Тому суму коштів для їх випла-
ти збільшено на 48,5 млн гривень. Тобто 
держава не залишить малозабезпечені 
родини сам на сам з підвищенням цін на 
енергоносії та комунальні послуги.

Бюджетні виплати за захищеними 
статтями в області здійснюються, за-
певнила заступник начальника Головно-
го управління Державної казначейської 
служби України в Чернігівській області 
Людмила Ридзель. У першу чергу, це за-
робітна плата працівникам бюджетної 
сфери, потреби медицини, харчування 
у дитячих закладах, комунальні плате-
жі бюджетних установ, стипендії, значна 
частина державних соціальних допомог, 
оплата лікарняних та ще деякі першочер-
гові виплати. 

 
З сайту ОДА

У Росії розганяють 
антивоєнні 

мітинги росіян
У Москві й Санкт-Петербурзі пройшли акції протесту 

росіян проти агресії Росії в Україні. 
Близько 300 учасників акції в Москві були затримані, в 

тому числі за те, що співали український гімн. Учасники акції 
пояснили, що не хочуть бути гарматним м’ясом для реаліза-
ції імперських планів Володимира Путіна і руйнувати друж-
ні стосунки з українським народом, як це вже зробив росій-
ський президент, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга-
БізнесІнформ. 

Люди вийшли на протести у Москві (Манежна, Тверська 
площа, під будинок Міноборони), в Санкт-Петербурзі, Калу-
зі. Багато росіян вийшли на одиночні пікети. Усі антивоєнні 
мітинги були розігнані. Повідомляється про кількасот затри-
маних. При цьому соцмережі активно зазначають, що офі-
ційний привід агресії — захист росіян в Україні, разом з тим 
у самій Росії з повною жорстокістю затримують саме росіян 
і «пакують» в автозаки. 

Дії «тітушок» і учасників Антимайда-
ну координував керівник медіа-холдин-
гу «Контакт» Віктор Зубрицький. Про це 
заявив міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков.

«Слідство визначило ситуацію, при якій 
ми встановили зв’язок міністра внутрішніх 
справ колишнього уряду пана Захарченка 
з якимось паном Зубрицьким (Віктор Зу-
брицький), який є керівником медіа-хол-
дингу «Контакт», — сказав Аваков.

«Він по суті здійснював увесь зв’язок і 
всю координацію дій «тітушок» — банд, які 
асистували органам внутрішніх справ у ре-
пресивних діях проти протестувальників у 
той час», — повідомив міністр внутрішніх 
справ.

За його словами, Зубрицький координу-
вав діяльність усіх груп, починаючи від Ан-
тимайдану й закінчуючи тими групами, які 
діяли в районі Михайлівської площі, Маріїн-
ського парку, Кріпосного провулка «у найго-
стріші моменти 19 – 20 числа», а також у по-
передні два місяці.

«Саме через цю людину виходила коор-
динація всіх питань, пов’язаних з видачею 
грошей і розподілом зусиль, ключові вка-
зівки, стосовно кого приділяти увагу, хто 
заслуговує репресивних дій, у тому числі 
активістів», — сказав Аваков.

Зубрицький контактував зі Станісла-
вом Рогозіним, це колишній начальник ГУ-
БОЗ МВС, Юрієм Федьком — колишнім за-
ступником начальника ДГСБЕЗ МВС Украї-

ни. У тому числі в цій схемі привертає увагу 
пан Євген Жилін, що представляє організа-
цію «Оплот».

«Оплот» займався питаннями підпалу 
транспорту автомайданівців», — зазначив 
Аваков. «А після ситуації з викраденням Іго-
ря Луценка і Юрія Вербицького й після його 
смерті «Оплот» був притягнутий до викра-
день активістів», — додав міністр внутріш-
ніх справ.

Крім того, за словами Арсена Авакова, 
як один з виконавців і організаторів на-
падів на активістів був залучений Олексій 
Чеботарьов — тіньовий бізнесмен, який 
контролював значну частку ринку спирту. 

«Українська правда», 
«Інтерфакс-Україна»

Це об’єднання 
дехто з аналітиків трак-

тує як імовірність перемоги 
Порошенка, котрий і так вихо-

див на перше місце в рейтин-
гах, уже в першому турі, що було 
у нас лише один раз, 1991 року. 
Втім, зараз це навряд чи реаль-
но. Хоча б тому, що Юлія Тимо-
шенко таки пішла на вибори — 
від її партії «Батьківщина», таке 
рішення суботнього з’їзду партії.

Не хочеться ворушити ста-
ре, але не варто й забувати, 
що весною 2006 року політичні 
сили Майдану зазнали пораз-
ки на перших після Помаранче-
вої революції парламентських 
виборах, які просто зобов’язані 
були виграти. Програли винят-
ково через піврічну колотнечу 
між «Нашою Україною» і БЮТ, що 
через 4 роки призвело ще й до 
встановлення режиму Янукови-
ча. Цей розлад не повинен по-
вторитися. Порошенко вже за-
явив, що вони не будуть з Тимо-
шенко супротивниками на вибо-
рах, а оцінку нехай дадуть самі 
виборці. 

Втретє балотуватиметься ві-
домий політик Анатолій Грицен-
ко, котрому, схоже, випало бути 
вічним опозиціонером. До ан-
тинародного режиму — зрозу-
міло, але він опинився в опози-
ції вже до соратників по Майда-
ну, нинішньої правлячої коаліції, 
очевидно, за критику нової вла-
ди, що, на його думку, мляво за-
хищала державу, насамперед 
Крим. 

Коротко про інших учасни-

ків перегонів. Партія регіонів 
навряд чи покаялася за опер-
тий на неї чотирирічний злочин-
ний режим, максимум — усьо-
го лише розкололася. Проявом 
чого став не лише розлом фрак-
ції в парламенті. На з’їзді партія 
офіційно висунула кандидатом 
не найбільш рейтингового свого 
політика Сергія Тігіпка, котрий, 
урешті, йде самовисуванням, а 
одіозного недавнього харків-
ського голову обладміністрації 
Михайла Добкіна. Багато хто на-
зиває це вже якимось політич-
ним збоченням. Адже пара хар-
ківських сепаратистів — Допа і 
Гепа — під загрозою криміналь-
них справ і в’язниці, і не лише за 
сепаратизм. Гепа (Кернес) до-
думався не балотуватися, а от 
Допа (Добкін) спокійно кандидує 
від партії і навіть обіцяє повер-
нути Україні Крим, втрата якого, 
бодай фактична, не юридична, 
якраз на совісті регіоналів Доб-
кіна. 

Також на президентські ви-
бори, без усяких докорів сові-
сті, подалася ціла шеренга не-
давніх нерядових представників 
злочинного режиму. Це і колиш-
ній віце-прем’єр Бойко, і невга-
мовна Королевська, і нардеп-
яструб Царьов. І навіть колиш-
ній заступник  Генпрокурора Ри-
нат Кузьмін, котрий, очевидно, 
прагне грати «Мурку» на піаніно 
вже в кабінеті президента дер-
жави. За ними йдуть також відо-
мі колишні — Коновалюк, Цуш-
ко. 

Попри суцільний «леніно-

пад», учергове йде на вибори лі-
дер комуністів Петро Симонен-
ко, як же без цієї партії? Базис 
його програми, як завжди, од-
наковий — «соціальний захист 
трудящих». Щоправда, нині для 
комуністів ця теза слабкува-
та, враховуючи дещо, висвітле-
не Єврореволюцією, і те, як нині 
фракція демонстративно само-
усунулася навіть від захисту дер-
жави перед агресією. 

А як без громадського сек-
тора Майдану? Люди, які актив-
но «засвітилися» на ньому, теж 
кандидують. Це лідер «Правого 
сектора» Дмитро Ярош, який іде 
самовисуванням, а не від що-
йно проголошеної партії тої ж 
назви. І не випадково, адже те-
пер доведеться «відмазуватися» 
від деяких підозр щодо ПС, а то й 
прямих дій ПС, наприклад, стрі-
лянини по людях також Майдану 
— по «Народній Самообороні». 
Балотується і одна з керівників 
медичної служби Майдану Оль-
га Богомолець, теж самовису-
ванням. 

Ще один кандидат, котрий 
позиціонує себе від Майдану, 
— Олег Ляшко, висунутий його 
Радикальною партією. Він вже 
встиг заявити, що найбільш рей-
тингові кандидати від демокра-
тичних сил — це проект олігар-
хів. Що ж, активний парламент-
ський боєць у своєму амплуа. 

Насамкінець — і таке, на 
жаль, їхнє нинішнє місце в по-
літикумі — про старі націо-
нально-демократичні сили. На 
вибори йде голова Народно-

го Руху України Василь Куйбі-
да, теж за рішенням суботньо-
го з’їзду партії. Але кандидує 
і так званий голова так зва-
ної УНП Олександр Клименко. 
Чому «так звані»? Усі пригаду-
ють травневі з’їзди обох пар-
тій, коли нарешті об’єднався 
розколотий свого часу Народ-
ний Рух. До речі, в ці дні якраз 
15-а річниця розколу, про що в 
суспільстві якось призабули, чи 
дехто волів би не згадувати і не 
аналізувати того погрому наці-
онал-демократії. Так от, торік у 
травні Українська народна пар-
тія ухвалила на з’їзді рішення 
про саморозпуск і влиття в На-
родний Рух України — іншого 
механізму об’єднання наше за-
конодавство не має. У наступні 
місяці пройшла перереєстрація 
членів обох партій, об’єднання 
їхніх структур. Аж раптом у жов-
тні самоліквідована УНП, тобто 
її частина, проводить так зва-
ний «другий етап» з’їзду УНП, 
хоч у травні про жодні «етапи» 
не йшлося. І цей «етап» анулює 
рішення травневого з’їзду про 
об’єднання партії з НРУ і заяв-
ляє, що УНП існує і далі. Кому 
був потрібен цей проект, пока-
же час. Нинішнє балотування 
голів, як продовження нікчем-
ного балотування лідерів обох 
частин розколотого Руху 1999 
року, а особливо голови УНП у 
2010 році, схоже, майже поста-
вить крапку на старій націонал-
демократії. 

Петро АНТОНЕНКО

Аваков назвав організаторів репресій 
проти активістів Майдану 

Президентські перегони 
стартували
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Володимир В’ятрович — 
новий директор Українського 

інституту національної пам’яті
Створений за прези-

дентства Віктора Ющен-
ка Український інсти-
тут національної пам’яті 
був центральним ор-
ганом виконавчої вла-
ди. У 2010 році прези-
дент Янукович ліквіду-
вав УІНП, натомість було 
створено науково-до-
слідну установу з анало-
гічною назвою у структу-
рі Кабміну. 

У колишніх соціалістичних країнах Централь-
ної і Східної Європи аналоги Інституту національ-
ної пам’яті мають право здійснювати не тільки на-
укову, а й слідчу та люстраційну діяльність. Водно-
час в управління цим установам передані архіви 
спецслужб часів соціалізму.

У 2008 – 2010 роках Володимир В’ятрович 
працював на посаді директора Галузевого дер-
жавного архіву СБУ, організувавши розсекречен-
ня архівів КДБ і відкритий доступ до них.

У 2010 – 2011 роках був старшим запроше-
ним дослідником Українського наукового інститу-
ту Гарвардського університету.

У 2002 році В’ятрович заснував Центр дослі-
джень визвольного руху — неурядову дослідниць-
ку установу, яка з 2012-го є членом Європейської 
платформи пам’яті та сумління. У 2009 році став 
співтворцем Національного музею-меморіалу 
жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцько-
го».

У 2013 році ЦДВР спільно з Львівським наці-
ональним університетом імені І. Франка відкрив 
електронний архів визвольного руху з понад 14 
тисячами документів.

На думку В’ятровича, нещодавнє злочинне 
застосування владою зброї проти мирних демон-
странтів є наслідком того, що Україна упродовж 
23 років так і не переосмислила минуле і не ви-
значила інструментів подолання наслідків тоталі-
таризму, не засудила його злочинів. Тому одним 
із перших завдань нового керівництва є створен-
ня Архіву національної пам’яті, який дасть можли-
вість вивести з-під відання сучасних спецслужб 
та правоохоронних органів (СБУ, МВС, СЗР) архі-
ви карально-репресивної системи Радянського 
Союзу.

Також Володимир  В’ятрович заявив про пла-
ни реформування інституту за зразком роботи 
подібних структур в інших посткомуністичних кра-
їнах Центральної та Східної Європи. «Це органи 
державної влади зі спеціальним статусом, робота 
з архівами каральних спецслужб, інформування 
суспільства про результати наукових досліджень 
минулого, робота з місцями пам’яті (пам’ятники, 
музеї, могили людей — жертв репресій, учасни-
ків воєн, борців за незалежність)», — наголосив 
голова УІНП. За словами історика, завдання УІНП 
— зробити все, аби кожен мав доступ до фак-
тів, на базі яких робитиме власні висновки, «не 
нав’язані ніким, особливо державою».

Люстрація в Україні буде особливою
У країнах Європи закони про люстрацію ухва-

лювалися парламентами, в яких уже не було по-
тенційних фігурантів люстраційних справ. 

«Особливою проблемою люстрації в Україні є 
те, що представники Партії регіонів та комуністи, 
які були співтворцями злочинного режиму Яну-
ковича, досі в парламенті, і їх голосів достатньо, 
щоби без них не відбулося голосування, зокрема 
за Закон про люстрацію», — підкреслив директор 
Українського інституту національної пам’яті Воло-
димир В’ятрович, який 1 квітня 2014 року в Києві 
брав участь у міжнародній конференції «Люстра-
ція: рішення для України». 

«Нам надзвичайно важливо ознайомитися 
з досвідом люстрації в країнах Центральної та 
Східної Європи, але очищення органів держав-
ної влади (люстрація) від агентів комуністичних 
спецслужб у країнах Східної Європи відбувалося 
після повалення комуністичного режиму, — за-
значив В. В’ятрович. — У сучасній Україні люстра-
ція корупціонерів та злочинців, на яких опирався 
режим Януковича, має початися в час, коли вони 
досі представлені у всіх гілках влади — законо-
давчій, виконавчій, судовій».

Процес люстрації потребує вироблення про-
зорих критеріїв, визначення чіткого кола об’єктів 
та суб’єктів і розробки процедур його здійснення 
— переконані організатори конференції з фонду 
«Відкритий діалог». 

Від редакції. У нашій газеті було на-
друковано немало публікацій Володимира 
В’ятровича.

На Хрещатику — 
перестрілка, людей поранено

У центрі Києва біля ресторану «Ма-
фія» на Хрещатику о 8 вечора 31 берез-
ня  відбулося «з’ясування стосунків»  між 
«Правим сектором» і «Самообороною», під 
час чого прозвучало п’ять пострілів. Троє 
людей отримали поранення. Їх відвезли 
«швидкі».

Той, що стріляв, увірвався в ресторан 
і забарикадувався в туалеті закладу. До 
«Мафії» стяглися бійці «Правого сектора» 
і «Самооборони» Майдану. Пізніше до за-
кладу ввійшли представники «Самооборо-
ни», які почали переговори з нападником.

Один із поранених — перший заступ-
ник голови КМДА Богдан Дубас, двоє ін-
ших   — бійці «Самооборони». 

За словами сотника 11-ої сотні Анато-
лія Медведя, конфлікт із «Правим секто-
ром» стався «через питання розбору на-
метів, питання розбору барикад». Пострі-
ли пролунали з бойового пістолета, особу 
стрілка встановлено. Він член «Правого 
сектора»,  його затримала міліція.  Проти 
стрілка порушено кримінальну справу за 
статтею «Замах на вбивство». 

Верховна Рада зобов’язала 
МВС і СБУ зібрати зброю

Верховна Рада зобов’язала МВС і СБУ 
роззброїти незаконні збройні формуван-
ня. За відповідну постанову 1 квітня про-
голосували 256 депутатів.

«У зв’язку із ситуацією, загостренням 
криміногенної обстановки і провокація-
ми з боку іноземних громадян на півдні 
та південному сході зобов’язати МВС і 
СБУ негайно провести роззброєння неза-
конних збройних формувань», — зачитав 
проект постанови спікер Олександр Тур-
чинов. За його словами, з моменту при-
йняття постанови «ми будемо говорити, 
що це не політична проблема, а відпові-
дальність силових структур». «Хто носить 
зброю, може бути лише у Національній 
гвардії, Службі безпеки», — додав він.

Незареєстровану зброю 
потрібно здати

Звернення міністра внутрішніх справ 
України Арсена Авакова 

та голови Служби безпеки України 
Валентина Наливайченка

У зв’язку з надзвичайною суспільно-
політичною ситуацією, що склалася в 
країні, загостренням криміногенної об-
становки і системними провокаціями з 
боку іноземних громадян у Криму і на пів-
денному сході України, закликаємо і ви-
магаємо від усіх громадян негайно зда-
ти в органи МВС вогнепальну зброю, що 
не є законно зареєстрована належним 
чином.

Наказуємо працівникам МВС та СБУ 
негайно приступити до виявлення НЕЗА-
КОННОЇ зброї, її вилучення та безумов-
ного і ретельного притягнення до відпові-
дальності всіх осіб, які не здали зброю, за 
всією строгістю закону НЕЗАЛЕЖНО ВІД 
ПОЛІТІЧНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ та участі у 
громадських формуваннях правопорядку.

Ми повинні разом негайно зупинити 
насильство на вулицях наших міст і захис-
тити життя та здоров’я людей. Це безпе-
ка кожного з нас, наших родин, усіх гро-
мадян. 

Нелегальна зброя — 
потенційне знаряддя злочину

Шановні громадяни! 
З 1 по 30 квітня в Чернігівській об-

ласті, як і по всій Україні, проводиться 
місячник добровільної здачі зброї.

У зв’язку із загостренням криміно-
генної обстановки в країні закликаємо 
громадян з розумінням поставитись до 
вимог МВС і здати в органи міліції вог-
непальну зброю, що не є законно зареє-
строваною належним чином.

Нагадаємо, що всі, хто в цей пері-
од, з 1 по 30 квітня, добровільно при-
несуть і здадуть до підрозділів дозвіль-
ної системи вогнепальну чи холодну 
зброю, будуть звільнені від адміністра-
тивної і кримінальної відповідальності. 

Стаття 263 Кримінального кодексу 
України «незаконне поводження зі збро-
єю, бойовими припасами та вибуховими 
речовинами» передбачає позбавлення 
волі на строк від двох до п’яти років. 

Стосовно гладкоствольної мислив-
ської зброї передбачена адміністра-
тивна відповідальність. У ст. 190 КУ-
пАП йдеться, що «придбання, зберіган-
ня, передача іншим особам або продаж 
громадянами вогнепальної мислив-
ської чи холодної зброї, а також пнев-
матичної зброї калібру понад 4,5 мілі-
метра і швидкістю польоту кулі понад 
100 метрів за секунду без дозволу ор-
ганів внутрішніх справ тягнуть за собою 
накладення штрафу від трьох до п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією зброї або без 
такої. А в разі повторного порушення — 
штраф від чотирьох до семи неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією зброї».

Кримінальна відповідальність на-
стає і в разі виявлення незареєстрова-
ної холодної зброї (кинджалів, фінських 
ножів, кастетів та ін.) згідно з ч.2 ст. 263 
— «штраф до п’ятдесяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або об-
меження волі на строк від двох до п’яти 
років, або позбавлення волі на строк до 
трьох років».

Варто зазначити, що мисливські глад-
коствольні рушниці, газові пістолети, які 
не були раніше зареєстровані в органах 
внутрішніх справ, після перевірки (якщо 
зброя не була викрадена чи не була зна-
ряддям злочину) можна зареєструвати і 
в подальшому володіти та користувати-
ся нею.

Тож усіх громадян, які мають неза-
реєстровану вогнепальну, газову, хо-
лодну та іншу зброю, а також громадян, 
які знайшли зброю та боєприпаси часів 
Другої світової війни, просимо зверну-
тися до працівників дозвільної систе-
ми Чернігівського міського чи районних 
відділів внутрішніх справ з метою її реє-
страції або здачі та прийняття відповід-
ного рішення.

Павєл ШЕРЕМЕТ, 
тележурналіст 

Эту фотографию надо 
раздать всем украинским 
политикам, повесить в 
школах и учебных классах 
военных училищ.

Так выглядит предатель-
ство.

Счастливый военный в 
Крыму, едва получив рос-
сийский паспорт, с радос-
тью и воодушевлением де-
монстративно сжигает свой 
украинский паспорт. Удиви-
тельное скотство.

У меня нет украинского 
паспорта. Я — гражданин 
России, но я не смог сдер-
жать себя, когда увидел 
этого счастливого негодяя.

Когда Лукашенко лишил 
меня белорусского граж-
данства, мне даже в голову 
не пришло демонстративно 
сжечь белорусский паспорт, 
хотя я 20 лет сражаюсь про-
тив этого диктаторского ре-
жима и никак не ассоции-
рую себя с лукашенковской 
Беларусью.

Я понимаю людей, 
которые сжигают пас-
порт государства, кото-
рое над ними издевалось, 
вышвырнуло их на чужбину, 
лишило родины. Но здесь мы 
видим сытого и довольного 
человека, который с радос-
тью встретил войска сосед-
него государства.

Это довольное лицо — 
лицо предательства. Его 
символ.

Представляю, как он 23 
года копил свою ненависть, 

холил её и лелеял. Он слу-
жил в украинской армии, 
явно интриговал, добивался 
повышения по службе, полу-
чал награды. А в душе меч-
тал о том, как он предаст эту 
страну.

Это серийный предатель. 
Когда-то он присягал на вер-
ность Советскому Союзу. 
Потом принял присягу на 
верность Украине. Теперь 
предал и Украину, присягнул 
России.

И таких предателей в 
Крыму сейчас тысячи.

Я не разделяю того бла-
гостного отношения к укра-
инским военным, которые 
без боя сдали Крым. Я не 

обвиняю их в том, что они не 
сражались, не дрались и всё 
такое прочее. Они говорят, 
что не было приказа. Хотя 
какой им нужен особый при-
каз для защиты своих час-
тей и имущества?!

Слава Богу, что всё обо-
шлось без жертв, пото-
му что наверняка жертвы 
в Крыму всё равно были 
бы напрасны. Российские 
военные опьянены своей 
молниеносной победой в 
Крыму. И рвутся дальше в 
бой, уверенные, что встре-
тят на своём пути таких 
же горе-вояк, как на полу-
острове.

Но я считаю предателя-

ми военных, которые потом 
перебежали в российскую 
армию. Они не уехали из 
Крыма, не уволились из ар-
мии, а просто переоделись и 
дали новую клятву.

Проблема не в том, ка-
кой у вас паспорт и в какой 
стране вы живёте, в конце 
концов, многим в Крыму без 
российского паспорта бу-
дет просто не выжить. Важ-
но, кого вы клянётесь защи-
щать, не жалея живота сво-
его. Вчера еще клялись уми-
рать за Украину, сегодня уже 
— против.

У предательства нет 
оправдания. И это по-
зор украинской армии. 
Эпический позор украин-
ских бездарных военачаль-
ников.

Посмотрите интервью, 
которое командиры украин-
ских морпехов дали какому-
то российскому журналис-
ту. Это интервью преда-
телей, которые ищут себе 
оправдания. Но там есть и 
важный момент, который 
характеризует киевских на-
чальников и политиков как 
бездарных полководцев и 
руководителей.

Возможно, какую-то 
часть людей можно было 
бы удержать от предатель-
ства, прояви в Киеве боль-
ше отваги и ума.

Не стоит закрывать на 
всё это глаза. Нужно выпить 
этот крымский позор до дна, 
иначе завтра некому будет 
защищать Украину на вос-
токе.

«Українська правда»

Чому нелегальна зброя гуляє країною?

Предатели
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Наприкінці 1970-х років, захопившись 
життєписом російського вченого Плато-
на Яковича Гамалії (1766 – 1817), я не спо-
дівався, що з часом нитка пошуку приведе 
мене до творчості Тараса Шевченка, відкри-
ється невідома її сторінка. Але вже тоді по-
стать ученого асоціювалася у моїй уяві з ві-
домим з дитячих літ Тарасовим Гамалією: 

Наш отаман Гамалія,
Отаман завзятий:
Забрав хлопців та й поїхав
По морю гуляти,
По морю гуляти,
Слави добувати,
Із турецької неволі
Братів визволяти...

Хто ж він, Шевченків Гамалія? 
Даремно заглядав до коментарів поеми, 

там вказано однозначно: особа не історич-
на, а узагальнений образ.

...Платон Гамалія у чотирнадцять літ 
вступив до Петербурзького морського ка-
детського корпусу, вже маючи ґрунтовні й 
різнобічні знання, здобуті в Київській ака-
демії. Навчався легко і вже через рік отри-
мав звання капрала, а ще через рік йому не-

абияк пощастило: у складі російської еска-
дри на кораблі «Победоносец» вирушив у Се-
редземне море. Юрій Косач у своєму романі 
«Володарка Понтиди» серед російських офі-
церів, які в Італії брали участь в арешті ві-
домої княжни Тараканової, згадує і Гамалію.

Як підрахував його біограф Олександр 
Андрєєв, протягом десяти років Платон Га-
малія здійснив «дев’ять шестимісячних кам-
паній (з якірними стоянками)», тобто близько 
п’яти літ провів безпосередньо на морі. Не-
одноразово брав участь у бойових діях у ві-
йні зі Швецією, перебуваючи на командних 
посадах. Валентин Пікуль у романі «Фаво-
рит», змальовуючи Еландський бій, називає 
капітан-лейтенанта Гамалію «кращим астро-
номом флоту».

Після десятилітньої морської служби Га-
малія повністю присвятив своє життя науці. 
Обіймаючи посаду інспектора морського ка-
детського корпусу, він поставив собі за мету 
докорінно змінити старі програми навчан-
ня, створити найбільш повні й сучасні курси 
основних дисциплін. У порівняно короткий 
період ним розроблені фундаментальні пра-
ці з теорії морського мистецтва та практи-
ки судноплавства, які у своїй повноті й сис-
тематичності стояли вище від усіх названих 
праць у Росії та за кордоном. Крім того, він 
уклав астрономічні таблиці для мореплав-
ців, розробив теорію ахроматичних труб, на-
писав історію оптики тощо.

Внесок Гамалії в науку мореплавства 
можна безсумнівно порівняти з подвиж-
ницькою працею його ровесника Миколи 
Карамзіна зі створення першої російської 
історії. Всі російські моряки, від мічмана до 
адмірала, вчені-гідрографи, кораблебудів-
ники першої половини ХІХ століття — років 
великих географічних відкриттів — так чи 
інакше були учнями капітан-командора Пла-
тона Гамалії.

Дивує працездатність ученого. Як за-
свідчили сучасники, весь свій час він від-
давав книгам — найкращим друзям у само-

тньому житті. Він чудово знав не тільки точні 
науки, а й історію, світову художню літерату-
ру, більшість творів якої читав мовами ори-
гіналу.

Про багатогранність діяльності і вподо-
бань Гамалії свідчить хоч би те, що він був 
почесним членом Імператорської академії 
наук і обов’язковим членом Державного ад-
міралтейського департаменту, дійсним чле-
ном Російської академії наук, де замінив по 
смерті відомого письменника Михайла Хе-
раскова.

Серед праць Гамалії відокремлено сто-
їть «Мова про науки» — своєрідний зразок 
громадянської публіцистики. На початку її 
автор цитує відомі слова Михайла Ломоно-
сова: «Науки юношей питают», а далі розмір-
ковує про користь книг наукових, історичних 
і, зосібна, художніх творів. Останнім надає 
особливого значення, радить своїм учням 
читати Ломоносова, Сумарокова, Державі-
на, Хераскова, а також Расіна, Лафонтена, 
Буало, Вольтера, Корнеля.

У сорок з гаком років хворий Платон Га-
малія переїхав у село Лисогори Борзнян-
ського повіту — нині це Ічнянський район. 
Тут він і похований. Довгий час нашим сучас-
никам не була відома навіть могила вчено-
го. Лише сорок літ тому її вдалося віднайти. 
З ініціативи студентів Миколаївського ко-
раблебудівного технікуму на ній встановле-
но оригінальний пам’ятник-стелу у вигляді 
вітрила на постаменті, на меморіальній та-
блиці напис: «Видатному вченому-академі-
ку Гамалії Платону Яковичу (1766 – 1817) від 
вдячних нащадків». 

Близько до розгадки історичного обра-
зу козацького ватажка у поемі Тараса Шев-
ченка «Гамалія» підійшов Мечислав Гаско у 
своїй книзі «Пошуки і знахідки», яка побачи-
ла світ у Києві 1990 року. Цю проблему він 
поставив так: чи фабула поеми не спираєть-
ся на життя або перекази якогось справж-
нього й сучасного Шевченкові Гамалії? Не-
втомний дослідник життєпису Кобзаря Ме-
числав Едмундович проаналізував шляхи 
можливого знайомства Тараса Григоровича 
з морськими офіцерами і зупинився на осо-
бі Якова Олексійовича Гамалії, начальника 
канцелярії генерал-штаб-лікаря головного 
медичного управління Військово-морського 
міністерства, і підтвердив його знайомство 
з Шевченком участю останнього у драматич-
ному гуртку медико-хірургічної академії.

«Навряд чи зв’язок Тараса Григоровича з 
цією військово-науковою установою міг би 
здійснити без сприяння медичного управлін-
ня Морського міністерства, співробітником 
якого був Яків Олексійович»,— пише Мечи-
слав Гаско. «Здається ймовірним, — висно-
вує далі пошуковець, — що родинні перека-
зи заступника столоначальника канцелярії 
генерал-штаб-лікаря про якогось із предків 
могли надихнути романтично тоді настроє-
ного Тараса Григоровича на написання «Га-
малії» у формі поеми та олійної картини, де 
втілено постать Якова Олексійовича». 

Нагадаємо, що, за свідченням відомого 
українського історика-археолога й етногра-
фа Володимира Антоновича, згадана кар-
тина (датована 1842 – 1843 роками) на-
мальована Шевченком і подарована Федо-
ту Ткаченкові, який згодом передарував її 

Антоновичу. Авторство картини приписують 
Шевченкові й Ткаченкові.

Більше того, Мечислав Гаско доходить 
висновку, що 1842 року Тарас Шевченко 
здійснив подорож Балтійським морем «у 
Шведчину й Датчину» (про що він писав у лис-
ті до Пилипа Корольова) на військовому па-
роплаві за сприяння Якова Гамалії і на знак 
подяки своєму приятелеві написав безпосе-
редньо на пароплаві поему «Гамалія».

То хто ж із далеких предків Якова Олек-
сійовича Гамалії міг надихнути Тараса Григо-
ровича на створення поеми та картини?

Здається, вичерпну відповідь на це пи-
тання дає родовід Платона Гамалії. У його 
біографії, вміщеній у «Записках Гидрографи-
ческого департамента Морского министер-
ства» за 1848 рік, згадується сімейна леген-
да роду Гамалій. Започаткований він збідні-
лими польськими шляхтичами Григорієм та 
Андрієм Висоцькими, які стали на бік Богда-
на Хмельницького і заслужили прихильність 
гетьмана, за що перший з них був призначе-
ний у посольство до Стамбула. Григорій од-
разу впав в око своєю кремезною статурою 
турецькому султану і той назвав його гама-
лем, чи на наш лад «гамалією», тобто висо-
ким, кремезним, сильним. Мабуть, гоноро-
витому шляхтичу прізвисько з вуст султана 
припало до душі — отож і стали брати Висо-
цькі Гамаліями. Так свідчить легенда.

Отож не погодимося із твердженням Ме-
числава Гаска, що у документальних джере-
лах і народному епосі немає жодної згад-
ки про Гамалію і його поїздку до Стамбула. 
Виявляється, є не тільки легенда, а й доку-
ментальне підтвердження — щоправда, про 
пізнішу поїздку до Туреччини. У «Літописі Са-
мовидця» під роком 1668-им мовиться, що 
гетьман Брюховецький «...послов своих ви-
слав Григорого Гамалію и Лаврентія канце-
ляристу на Білгород, до Цариграда, до царя 
турецького...».

Чи не цю легенду почув від Якова Олек-
сійовича Гамалії Тарас Шевченко, чи не знав 
він її детальніше? Завважимо, що козаць-
кий дипломат Григорій Гамалія мав, очевид-
но, у Стамбулі, крім інших турбот, також пе-
ремовини з турецьким урядом про повер-
нення полонених співвітчизників і, мабуть, 
небезуспішні, за що й мав славу визволите-
ля. Зрештою, на картині Тараса Шевченка і 
Федота Ткаченка бачимо його з сувоєм па-
перу в руці, що ще раз характеризує Гамалію 
як дипломата.

Ось, здається, і вся розгадка Шевченко-
вого Гамалії.

Побіжно про подальшу долю братів Ви-
соцьких-Гамалій. Від шістдесятих років XVII 
століття Григорія бачимо лубенським пол-
ковником, знаємо, що він був бездітним. Ан-
дрій значиться певний час генеральним оса-
вулом. Солідні посади у козацькому війську 
обіймали і його нащадки. Правнук його, тоб-
то батько Платона Яків Гамалія — бунчуко-
вий товариш, а по створенні губерній — ко-
лезький асесор, засідатель земського суду в 
Чернігові, городничий у Пирятині. У його ро-
довому маєтку в Милютинцях біля Пирятина 
і народився Платон.

Володимир САПОН,
м. Чернігів

«Наш отаман Гамалія...»
Шевченкознавча розвідка

Платон Гамалія

Т. Шевченко, В. Ткаченко. Гамалія. 1842 

Що читають в «Інтермеццо»

Книга «Християнські поховальні 
пам’ятки давньоруського 
Чернігова» вийшла у світ

Нова книга автор-
ства чернігівського 
науковця Юрія Ситого 
вийшла у видавництві 
«Десна Поліграф».

Монографія при-
свячена християн-
ським некрополям 
давньоруського Черні-
гова Х – ХІІІ ст. На під-
ставі матеріалів роз-
копок ХІХ – ХХ ст. ви-
ділені цвинтарі дав-
ньоруських церков, ґрунтовий могильник за 
межами міста та окремі останки людей, що з 
різних причин не були поховані, простежено 
зміни в поховальному обряді. Матеріали при 
вивченні цвинтарів доповнені результатами 
досліджених збережених церков.

Книга має чималий ілюстративний мате-
ріал.

Музей покинутих секретів
Роман Оксани За-

бужко «Музей покину-
тих секретів», над яким 
письменниця працю-
вала багато років, 
критики вже встигли 
назвати шедевром. Це 
— епос сучасної Украї-
ни: родинна сага трьох 
поколінь, події якої 
охоплюють період від 
1940-х років до весни 
2004-го. Велика літе-
ратура і жорстока правда — про владу мину-
лого над майбутнім, про кохання і смерть, про 
споконвічну війну людини за право бути собою.

Надійка Гербіш. 
Теплі історії до кави 

У цій книжці зібрані історії про почуття й 
настрої, сумніви й рішення, далеку дорогу й 
затишний дім, чужі міста й близьких людей, со-
лодкий шоколад і терпкувато-гірку каву. У них 
немає однозначних висновків і незмінних ре-
цептів, а є пошуки та віра в імпровізацію. Є лю-
бов і сміливість, крихта суму й багато радості, 
чимало мрій і не менше спогадів.

Герої цих історій — прості жителі звичай-
них містечок, загублені, знайдені, закохані, 
замислені, умільці надихати й такі, що за кла-
поть натхнення готові поділитися останньою 
філіжанкою кави, готові ділитися своєю кавою 
й просто так. Вони щирі й справжні: пестять 
своїх котів, їздять на велосипедах, приймають 
гостей, печуть пиріжки й відсилають листів-
ки, слухають вуличних музикантів і малюють 
маршрути на поторсаних картах. А ще у кожно-
го з них є старі улюблені горнятки, на дні яких і 
збереглися ці історії.

Надійка Гербіш (Шевченко) — закохана 
жінка, вперта мандрівниця, письменниця й пе-
рекладачка, трохи фотографиня і трохи — ка-
вова чарівниця. Живе з родиною в затишному 
будинку, вікна якого виходять на старовинний 
Збаразький замок. Викладає історію світової 
літератури і стверджує, що книжки й кава бу-
дуть навіть у раю.

Павло Глазовий. 
Гуморески

У книзі — старі й 
нові гуморески Пав-
ла Глазового, одного з 
найулюбленіших україн-
ських жартівників.

ТОВСТИЙ 

І ТОНКИЙ
Стрілись повний і худий, 
обидва Федоти.
Перший главком за-
правля, другий — без 
роботи.
— Я тебе,— сказав гладкий,— улаштую в глав-
ку.
Сотні дві, а може, й більш будеш мати ставку.
— Ні, я звик,— сказав худий,— жити скромно 
й просто.
З мене вистачить і сто, й навіть дев’яносто.
— Та ти що? — гукнув гладкий.— В тебе не всі 
дома!
Щоб одержувати сто, треба мать диплома.

Ці та інші цікаві книги можна придбати 
в Чернігівському культурно-мистецькому 
центрі «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9).
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Бліц-інформ

3 квітня 1973 року, момент 
першого дзвінка з мобільного

Етнічні українці в Росії 
зазнають утисків 

Етнічні українці в Росії, яких за офіційни-
ми даними налічується близько двох мільйо-
нів, зазнають утисків своїх прав. Про це під 
час круглого столу на тему «Становище укра-
їнців у Росії» повідомив голова Української 
всесвітньої координаційної ради (УВКР) Ми-
хайло Ратушний.

«За офіційним переписом населення 
2010 року, близько двох мільйонів грома-
дян заявили, що вони є українцями за похо-
дженням. Хоча ми знаємо, що ситуація скла-
дається так, що бути українцем у Росії не те 
що невигідно, а досить часто небезпечно. 
Тому насправді таких людей набагато біль-
ше. Вважаємо, що цифра близько 4 – 5 млн 
є абсолютно реальною», — заявив Михайло 
Ратушний. 

«При цьому в Російській Федерації немає 
жодної української школи, дитячого садка, 
можливості отримувати інформацію через 
українські телеканали, радіостанції, немає 
повноцінної федеральної газети чи іншого 
друкованого видання. Більше того, в Росії не-
має федеральної організації, яка б представ-
ляла інтереси української меншини», — до-
дав голова УВКР.

Михайло Ратушний наголосив, що україн-
ців у Росії фактично позбавили гарантованих 
і російським, і міжнародним законодавством 
прав етнічних меншин.

Екс-президента 
Киргизії засудили 
до 25 років ув’язнення
Екс-президент Киргизії Курманбек Бакі-

єв заочно засуджений у республіці до 25 ро-
ків позбавлення волі за організацію зама-
ху на громадянина Великої Британії Шона 
Дейлі.

«Брат колишнього президента Жанібек 
Бакієв у цій справі засуджений до довічного 
позбавлення волі з конфіскацією майна», — 
йдеться у повідомленні ІТАР – ТАРС.

Старший син колишнього глави держави 
Марат Бакієв засуджений до 20 років коло-
нії з конфіскацією майна, молодший син Мак-
сим Бакієв — до довічного позбавлення волі 
з конфіскацією майна.

Слідством було встановлено, що 2005 
року сім’я Бакієвих вирішила заволодіти зо-
лоторудним родовищем Джеруй у Талаській 
області Киргизії, яке на той момент нале-
жало компанії «Oxus Gold». Її керівником був 
британський громадянин Дейлі, й сім’я Бакі-
євих вирішила його усунути, зазначається у 
справі. 

«У Дейлі в 2006 році було зроблено 6 по-
стрілів із пістолета калібру 5,6, проте завдя-
ки вчасно наданій медичній допомозі інозе-
мець вижив», — зазначили в суді, який ухва-
лював вирок. 

Як відомо, президент Бакієв був повале-
ний у результаті революції в квітні 2010 року 
і з метою безпеки вимушений був залишити 
Киргизію.

Разом із ним республіку залишили Жані-
бек Бакієв, який очолював Службу держав-
ної охорони; Марат Бакієв, який працював 
до цього заступником голови держкомітету 
національної безпеки, і Максим Бакієв, який 
керував Центральним агентством із розви-
тку інвестицій та інновацій.

Стенфордський університет і 
Національна бібліотека Франції 
виклали в мережу 14 тисяч зо-
бражень у рамках проекту «Циф-
ровий архів Французької рево-
люції». Робочі мови архіву — англій-
ська та французька. Інтернет-адреса 
проекту: frda.stanford.edu.

Крім документів, користувач архі-
ву може переглянути скани тогочас-
них ілюстрацій, гравюр, фотографій 
медалей, монет та інших предметів.

Кожна одиниця контенту атрибу-
тована за походженням, авторством 
і місцем зберігання оригіналу.

Автори пропонують і тематичні 
розділи — від «Король і королівська 
родина» й «Політичне суперництво 
та соціальні конфлікти» до «Політика 
в будуарі».

Велика Французька революція 

(1789 – 1799) вважається головним 
переломним моментом в історії євро-
пейської демократії.

Унаслідок системних революцій-
них подій абсолютна монархія у Фран-
ції впала, було проголошено світську 
парламентську республіку «вільних 
громадян». Конституційні права де-
юре отримали буржуазія, ремісники 
та селяни.

Бурхливий розвиток політично-
го процесу під час революції призвів 
до радикалізації суспільства, масо-
вих страт (було страчено і самого ко-
роля), військових мобілізацій та екс-
порту республіканських ідей до сусід-
ніх країн.

Зрештою до влади прийшов 
успішний республіканський воєна-
чальник  — Наполеон Бонапарт, яко-
го 1804 року проголосили імперато-
ром.

Жан-Поль Бельмондо: 
80-річчя

9 квітня виповнилося 80 років одному з найвідо-
міших кіноакторів сучасності. 

Ф р а н ц у з ь -
кий актор Жан-
Поль Бельмон-
до (фр. Jean- Paul 
Belmondo) у пер-
ших своїх карти-
нах створив об-
раз юного бун-
таря з чарівною 
усмішкою і став 
предметом куль-
тового поклонін-
ня європейської 
молоді. У більш 
зрілому віці пе-
реключився на 
гострохарактерні 
ролі в комедіях і бойовиках.

Після закінчення Вищої національної консерваторії 
драматичного мистецтва почав професійну кар’єру на 
сцені.

Величезну популярність акторові принесла роль 
безтурботного негідника Мішеля Пуакара у фільмі Жан-
Люка Годара «На останньому диханні» (1960 р.) — мані-
фесті французької «нової хвилі».

Наступного року Бельмондо зміцнив своє реноме, зі-
гравши разом із Софі Лорен у фільмі Вітторіо Де Сіка «Дві 
жінки». Свої кращі ролі він зіграв у режисерів французь-
кої «нової хвилі»: того ж Годара («Жінка є жінка», 1961), 
Луї Маля («Злодій», 1967), Франсуа Трюффо («Сирена з 
«Міссісіпі», 1969, тут у нього чудовий акторський дует зі 
знаменитою Катрін Деньов), Клода Шаброля («Доктор 
Пополь», 1972), Алена Рене («Стависький», 1974).

Поряд з комерційними проектами бойовиків і ко-
медій, в яких Бельмондо постає в образі невиправного 
авантюриста, він створив ряд дуже серйозних характер-
них ролей. 

За прикладом Алена Делона створив компанію для 
виробництва власних фільмів. У 1987 році повернув-
ся на театральну сцену, вперше після 1959-го, і від цьо-
го моменту поєднав роботу в кіно і театрі. У 1995 році 
схвальні відгуки критиків отримала його гра в екраніза-
ції роману «Знедолені» (режисер Клод Лелюш). У 2001 
році Бельмондо переніс інсульт, відтоді припинив робо-
ту в театрі й кіно. 2008 року 74-річний актор повернувся 
на знімальний майданчик, знявшись у фільмі режисера 
Франсіса Юстера «Людина та її собака».

Діти не пішли стежкою батька, хоча сина Поля мож-
на побачити в одній з ролей у фільмі «Улюбленець долі».

2011 року Жан-Поль Бельмондо був удостоєний «Зо-
лотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю». Ко-
мандор ордена Почесного легіону.

41 рік тому було здійсне-
но перший дзвінок з мобіль-
ного телефону у світі. 3 квіт-
ня 1973 року інженер компанії 
«Motorola» Мартін Купер уперше 
подзвонив із прототипу стільни-
кового телефонного пристрою 
прямо з вулиці.

Стоячи навпроти готелю «Хілтон» 
на Шостій авеню в Нью-Йорку, Ку-
пер зателефонував керівникові до-
слідницького відділу компанії «Bell 
Laboratories» Джоелу Енгелю, котрий 
перебував на прес-конференції в бу-
дівлі готелю.

Bell Labs належали компанії 
«AT&T» —  конкуренту «Мотороли» 
на ринку мобільного зв’язку. Однак 
вони зосереджувалися на так зва-
них «автомобільних» телефонах — це 
були апарати вагою під 15 кг, розта-
шовані у салонах авто.

Підрозділу, в якому працював 
Купер, удалося сконструювати 
пристрій вагою трохи більше 1 кг. 
Його вже можна було назвати «пе-
реносним».

«Ми показали прототип прези-

денту США, — згадує Купер. — І Ро-
нальд Рейган сказав: «Чому ми всі не 
можемо користуватися таким?»

На ринок перший комерцій-
ний мобільний телефон удалося ви-
вести аж через 10 років, у жовтні 
1983-го — це був апарат під назвою 
«DynaTAC». Він коштував $3,9 тися-
чі — приблизно $10 тисяч на сучас-
ні гроші.

«Ми були впевнені, — говорить 
Купер, — що колись така штука буде 
у кожного».

В Україні перший мобільний 
зв’язок здійснив 1 липня 1993 
року тодішній Президент Леонід 
Кравчук.

Зірки світового кіноВелику Французьку революцію 
виклали онлайн 

Взяття Бастилії.

Мобільному зв’язку — 
41 рік

Польща. Музейний палацово-парковий комплекс Красічин, неподалік Перемишля. Фото Петра Антоненка.
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— Миколо Сергійови-
чу, як Ви прийшли до цих 
досліджень? 

— Я не випадково був 
чи не першим, хто ще 1990 
року на міжнародному сим-
позіумі, присвяченому го-
лоду в Україні, чітко заявив: 
голод був запланований Ле-
ніним як кінцеве вирішення 
селянського питання, а Ста-
лін його виконав. А в одній 
газетній статті про те, що 
я говорив на симпозіумі, 
йшлося: «Він розмірковує 
навколо того, чого більшо-
вицька система завжди ви-
ступала проти будь-якої на-
ціональної культури. Але це 
просто непорозуміння для 
людини, яка бодай трохи 
знайома з фактами». Я був 
добре знайомий з фактами. 
Ви ж бачили на моїй вистав-
ці жахливі тези Леніна про 
національні культури.

Це писалося давно, але 
ось свіжіше видання — ви-
друкувана кілька років тому 
за архівами СБУ, колишніми 
засекреченими матеріала-
ми КДБ, книга «Розсекре-
чена пам’ять». У книзі аж 
600 сторінок, наприкінці 
— іменний показник, понад 
тисячу прізвищ тих чи інших 
діячів. Про Сталіна в книзі 
десятки згадок, Ленін у цьо-
му грубезному томі згада-
ний «аж» двічі. 

 — Що спонукало Вас, 
молоду людину, яка наро-
дилася і виросла в тій за-
душливій атмосфері ко-
муно-радянського режи-
му, до прозріння, гострого 
критичного погляду на всю 
ту фальш, що оточувала її?

— У 1960 році я робив 
портрет Леніна. Вважав, що 
це, як говорилося, «самый 
человечный человек». Вчи-
тався у його твори. Був вра-

жений, коли він писав, що 
селян треба розстрілюва-
ти краще, ніж це робиться, 
щоб берегти патрони. По-
ступово зрозумів: більшо-
вицький терор придумав 
зовсім не Сталін, усе, що 
нам розказували про Лені-
на, — брехня. І коли в час 
перебудови дехто почав 
«повертатися до Леніна», я 
побачив, наскільки брехня 
окупувала Україну. «Повер-
татися до Леніна», який за-
клав основи терору? Саме 
Ленін висунув тезу про те, 
що маси не витримають по-
стійного терору, він пови-
нен бути «хвильовим», тобто 
хвилями. Або ще одне твер-
дження: чим більше біль-
шовики розстріляють ре-
лігійних діячів, тим краще, 
треба, щоб це запам’ятали 
на десятки років. Молото-
ву пише, що боротьбу з ре-
лігією треба організувати 
«більш науково», не обра-
жаючи почуття віруючих. 

— Ви досліджували 
все це ще задовго до пе-
ребудови, у 1960 – 1970-ті 
роки. Це ж було доволі не-
безпечно…

— Я не хочу корчити з 
себе героя. Але був здиво-
ваний, що люди все те не 
читають. Урешті, я ж їздив 
з виставками по світу, на 
мене виходили цікаві люди: 
емігранти, діти, онуки ко-
лишніх дворян. Я зрозумів, 
що просто «тупий», що тре-
ба знати історію. Розумін-
ня того, що було, — це най-
кращий ключ для розумін-
ня тих, з ким я зустрічаюся. 
Мої співбесідники за кор-
доном завжди давали мені 
інформацію про життя своє 
і своїх батьків. Я бачив, що 
вони говорили з таким по-
чуттям, що, коли не розка-

жуть цього, їм буде важ-
ко жити. Вони знаходили-
ся під тягарем ностальгії. 
Це страшне відчуття туги по 
тій країні, де або вони жили, 
або їхні батьки, і де вони ні-
коли вже не житимуть. Нос-
тальгія — це вражаюче, це 
щось таке, що знаходиться 
поза свідомістю. Є навіть 
таке твердження: людина, 
що знає якусь важливу та-
ємницю, не може помер-
ти, поки не розповість її ко-
мусь. 

— І на всесвітніх ви-
ставках, в яких Вам випа-
дало брати участь, і на ін-
ших акціях за кордоном, 
напевно ж, були люди з на-
ших спецслужб? 

— Безумовно: розвід-
ники, агентура. Але ось що 
скажу: з десятка таких лю-
дей десь один – два були 
дуже серйозні люди, які ду-
мали набагато глибше, ніж 
усі наші дисиденти. Серед 
наших дисидентів були на-
ціонал-комуністи, натураль-
ні! Натомість серед чекістів 
були державники, які ро-
зуміли трагедію народу, та 
вони були завуальовані в 
глибині себе.

Коли я, повернувшись 
із-за кордону, розказував, 
як там заможно живуть 
люди, що в магазинах по-
вно всіляких продуктів, од-
разу з’являвся на мене до-
нос. Причому від людей, з 
якими я грав у доміно, яким 
носив у лікарню лимони, 
мед. При радянській сис-
темі в кожному колективі 
були агенти: одні спеціаль-
ні, інші добровільні. У кож-
ному колективі є дуже кон-
тактна людина, з таких теж 
знімали інформацію. Агенти 
затверджувалися партійни-
ми органами.

— Ви не боялися ро-
бити і зберігати ті записи, 
що стосувалися тоталіта-
ризму? 

— У мене зібрався гі-
гантський архів, у найдавні-
ших записів уже й папір по-
жовк. 

— Вам же хотілося по-
ділитися цими досліджен-
нями з кимось? 

— Узагалі треба було 
бути обережним. Ділив-

ся не з усіма підряд. Міг з 
такими людьми, як Стані-
слав Тельнюк, чудова лю-
дина. Ще Петро Засенко. У 
мене разів зо три був Ва-
силь Стус, думаю, йому по-
радив це Тельнюк. У гос-
тях у мене бував Стельмах 
із дружиною. Навіть у КДБ 
у мене були такі знайомі, 
з якими можна було поді-
литися своїми досліджен-
нями. Наприклад, Борис 
Нємцов, який слідкував 
за дисидентами, але зі 
мною був дуже відвер-
тим. Був таким оптиміс-
том, життєлюбом. По-
казував навіть мені до-
носи на мене. Був такий 
Коломієць Андрій Марко-
вич, начальник тодішнього 
Шевченківського КДБ, теж 
показував мені ці доноси. 
Казав: «Зараз суспільство 
знаходиться в руках полі-
тичних повій і бандитів».

— Цікаво, що ж писали 
на Вас у тих доносах?

— Писали, що я нега-
тивно відгукувався про ке-
рівників партії та уряду, 
особливо про Брежнєва, 
Суслова, також погано — 
про Грушецького, хоч я ні-
коли й не говорив про цьо-
го одного з керівників Ра-
дянської України. Прига-
дую, як ми ходили зі Стусом 
по Хрещатику. Він ніколи не 
говорив про політику. Було 
враження, ніби це школяр, 
такий відвертий хлопець. 
Скоріше міг говорити про 
якогось данського філосо-
фа, ніж про політику. При-
ходили до мене письмен-
ники, самі, з дружинами. У 
мене було таке вільне спіл-
кування вдома, але я не па-
тякав що попало. Кілька ра-
зів був у мене вдома Іван 
Кавалерідзе, ось з ним ми 
говорили дуже серйозно. 
У мене величезна бібліоте-
ка світової поезії. До речі, 
коли я вдосталь начитував-
ся отої марксистсько-ле-
нінської літератури, то, як 
проти отруту, завжди читав 
поезію. Отож даю Кавале-
рідзе книгу поезій Василя 
Симоненка, прошу знайти 
там його улюблений вірш і 
поставити поруч автограф. 
Кавалерідзе вибрав вірш 

«Відійде в морок підле і лу-
каве…» і підписався : «1968 
рік, Іван Кавалерідзе». І до-
писав: «Вам, Миколо, ці зу-
стрічатимуться ще не раз, 
тож тримайте спокій». Цю 
ж книгу з таким же про-
ханням я давав Анатолію 
Солов’яненку, Євгенії Мі-
рошниченко, Юрію Іллєнку. 
Наприклад, Іллєнко вибрав 
вірш «Люди прекрасні, зем-
ля, мов казка…». І написав 
мені дуже гарне побажан-
ня. Словом, я міг бути від-
вертим з доволі вузьким 
колом близьких людей. 

— Великий резонанс 
мала Ваша виставка до 
річниці Голодомору, при-
свячена цій трагедії. 

— В Українському домі 
її відкривав Президент 
Ющенко, потім вистав-
ку показали по всій Укра-
їні. Коли пізніше вона де-
монструвалася в Угорщи-
ні, була організована їх-
ньою Спілкою журналістів 
зустріч в одному з готелів. 
Було 150 осіб, бізнесмени, 
історики. Дві з половиною 

години я відповідав на їхні 
запитання. До організації 
виставки долучилася укра-
їнська громада Угорщини 
на чолі з Ярославою Хор-
тіні. Значною мірою завдя-
ки ініціативі цієї громади 
парламент Угорщини ухва-
лив рішення про визнання 
Голодомору в Україні гено-
цидом проти нашого наро-
ду. З успіхом пройшла ця 
виставка і в столиці Греції 
Афінах. Були члени парла-
менту, посли багатьох дер-
жав, релігійні діячі.

Тобто я провів велику 
роботу з висвітлення цієї 
трагедії нашого народу. Але 
попри все, я й досі перебу-
ваю в якомусь таємничому 
«чорному списку» дослідни-
ків, який склали наші про-
дажні історики, що раніше 
були консультантами ЦК 
Компартії і КДБ. 

Подібне і щодо вистав-
ки моїх відомих мініатюр, з 
якими я об’їхав увесь світ. 
На тих моїх виставках було 
дуже багато президентів, 
глав держав світу, зокре-
ма Хрущов, Ярузельський, 
Горбачов, глави Франції, 
Америки, Швеції. Не було 
лише українських прези-
дентів. 

— Ви ж уславили 
Україну. 

— Це люди так вважа-

ють, але не влада. Це ж 
наша українська тенденція.

— Ви вивчили вели-
чезний масив праць, доку-
ментів про тоталітарні ре-
жими, і, мабуть, уже важ-
ко Вас чимось здивувати. 
І все ж: щось таке вразило 
особливо? 

— Мене вражає тупість 
українського суспільства. 
Ми живемо й далі при ра-
дянській владі. І цього не 
розуміють навіть наші ви-
датні люди. Хоча бувало в 
історії всяке. Пригадую, як 
я прийшов на прийом до 
Володимира Щербицького. 
Він мені й говорить: «Тіль-
ки що в мене була Ліна Кос-
тенко, і я попередив, що її 
мають арештувати. І не ми, 
а за вказівкою з Москви. 
Тому нехай пише про кохан-
ня, природу, але має помов-
чати на інші теми. Такий час 
у нас».

Вивчаючи історію, я 
зрозумів, що історія — це 
величезні перегони люд-
ських мас по історичній 
савані. Якось на Кавказі 
був дуже здивований, що 
овець там пасуть гірські 

барани. У нас це, для 
порівняння, — полі-

тичні діячі, які ве-
дуть овець у пошу-
ках іншого пасови-
ща. Ті виїдять тра-
ву і стоять на місці, 
під сонцем, у спе-
ку, важко дихають. 
Тоді їх треба вес-
ти на інше пасови-

ще, за щастям. Ось 
отак і Ленін, який при-

їхав зі швейцарського 
Цюріха за німецькі гроші, 
заявив уже після револю-
ції на з’їзді комсомолу: всі, 
кому не більше 35 років, 
житимуть при комунізмі, й 
у кожного в містах будуть 
туалети із золота. Ну, туа-
лети із золота у нас уже є, 
а комунізму не видно. Тоб-
то історія — це перегін на-
родних мас «компенсанта-
ми»: це така статистично 
агресивна меншість, яка є 
в будь-якому суспільстві. 
Переважно це гомосексу-
алісти, транссексуали різні, 
яким влада над натовпом 
замінює жінок. Частина з 
них іде на сцену. На естраді 
вони не так шкідливі, хоча 
теж відволікають людей. 
Гірше — на політичній сце-
ні, де вони вибивають один 
одного. У Леніна це Іоффе, 
Чичерін, Зінов’єв, з яким 
вождь був у знаменитому 
«шалаші» під Петроградом. 
Анатолій Луначарський пи-
сав статті «про користь му-
жолозтва». 

— А де ж була націо-
нальна еліта? 

— На Соловках. А хто 
знайшов Гітлера? Рем, ка-
зармений гей. А потім, коли 
Гітлер отримав владу і пі-
шов до магнатів Тіссена і 
Крупа просити підтримки, 
вони виставили умову: щоб 
перебив своїх дружків-
геїв. І він їх пере-
стріляв.
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Микола СЯДРИСТИЙ:

«Природа тоталітаризму однакова — 
чи це фашизм, чи комунізм»

Микола Сядристий вже півстоліття відомий усій пла-
неті як незрівнянний майстер мікромініатюри. Але вра-
жає багатогранність його натури. Освіта художня і сіль-
ськогосподарська, працював агрономом, інженером. 
Має у своїй біографії звання майстра спорту СРСР і титул 
абсолютного чемпіона України з підводного спорту. Не 
випадково й зараз, у свої 76, ставний, енергійний. А ще 
— поет, автор пісень, книжок «Чи важко підкувати блоху» 
і «Таємниці мікротехніки». 

Варто назвати хоч кілька відомих робіт Миколи Ся-
дристого, якими захоплювалися відвідувачі його виста-
вок на різних континентах. На вишневих і тернових кіс-
точках — портретні барельєфи  Шевченка,  Крушель-
ницької, Данте. З пелюсток безсмертника — найменша 
у світі книга «Кобзар» (розмір 0,6 мм, має 12 сторінок, 
зшита павутиною). Найменші у світі шахи — шахівниця 
з фігурками розміщена на голівці шпильки. Найменший 
у світі збірний виріб — працюючий золотий замок, у 50 
тисяч разів менший за голівку шпильки, має ключик. Ві-
трильник довжиною 3,5 мм, складається із 337 деталей 
— найвитонченіший ювелірний виріб у світі. 

У часи Незалежності Микола Сядристий постав у ще 
одній іпостасі — оригінального дослідника історії. Хоч 
цими дослідженнями він займається вже майже півсто-
ліття, предмет розвідок — витоки, сутність, історія тота-
літарних режимів Європи двох останніх століть. Глибина 
знань дослідника в цій царині величезна, це результат 
вивчення десятків томів ідеологів і практиків тоталіта-
ризму, насамперед Маркса, Леніна, Сталіна, Гітлера. 

Частина досліджень Миколи Сядристого склала ви-
ставку, присвячену Голодоморам в Україні. Вона широко 
демонструвалася в Україні, за кордоном. А в Києво-Пе-
черській лаврі пройшла виставка досліджень Сядристо-
го, присвячених темі тоталітаризму. 
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Календар всесвітньої історії
11 квітня 
1979 — в автомобільній катастрофі на Київщині загинув Леонід Биков, актор і кі-
норежисер.

13 квітня 
1743 — народився Томас Джефферсон, автор Декларації незалежності (1776), 3-й 
президент США у 1801 – 1809 рр., один із батьків-засновників держави.

1773 — народився Юрій Лисянський, російський мореплавець, командир першої 
російської навколосвітньої експедиції.

14 квітня 
1768 — Максим Залізняк та Іван Гонта почали повстання гайдамаків проти поля-
ків (Коліївщина). 

1862 — народився Петро Столипін, російський державний діяч, міністр внутрішніх 
справ, прем’єр-міністр (1906 – 1911). Убитий у Києві. 

1865 — у театрі Форда у Вашингтоні смертельно поранено 16-го президента США 
Авраама Лінкольна, який помер наступного дня.

1887 — народився Іван Кавалерідзе, український і радянський скульптор, режи-
сер кіно й театру, драматург, сценарист.

1912 — англійський океанський лайнер «Титанік» (на той час — найбільший у сві-
ті) незадовго до півночі зіткнувся з айсбергом і через 2 год. 40 хв. затонув; із 2207 
людей на борту вижили тільки 706. 

15 квітня 
1452 — народився Леонардо Да Вінчі, видатний італійський художник, скульптор, 
архітектор, учений, інженер. 

1765 — помер Михайло Ломоносов, учений, поет, історик, філософ.

16 квітня 

1710 — гетьманом України (у вигнанні) обраний Пилип Орлик. 

1841 — народилася Христина Алчевська, український педагог, організаторка на-
родної освіти.

1844 — народився Анатоль Франс (Жак Анатоль Франсуа Тібо), французький пись-
менник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1921 р.

1848 — у Габсбурзькій імперії скасовано кріпацтво. 

1889 — народився Чарлі (Чарльз) Чаплін, видатний англійський та американський 
кіноактор, режисер, сценарист німого кіно.

1932 — на Ленінградському радіозаводі виготовлено перші радянські телевізори. 

1934 — постановою ЦВК СРСР засновано звання — Герой Радянського Союзу.

17 квітня 

1873 — помер Семен Гулак-Артемовський, український композитор, співак, дра-
матичний артист. Автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм». 

1875 — англієць Невілл Чемберлен вигадав більярдну гру «снукер». 

1894 — народився Микита Хрущов, радянський партійний і державний діяч. Керів-
ник Радянської України в 1938 – 1949 рр., перший секретар ЦК КПРС (1953 – 1964 
рр.), голова Ради Міністрів СРСР (1958 – 1964 рр.). 

18 квітня 

1025 — Болеслав Хоробрий коронований у Гнєзно як перший король Польщі. 

1558 — у Стамбулі померла Роксолана (Настя Лісовська) — українка, яка була на-
ложницею, а затим дружиною османського султана Сулеймана Пишного, турець-
кою державною діячкою.

1846 — американець Роял Хаус запатентував телеграфний апарат.

1882 — народився В’ячеслав Липинський, український філософ, теоретик україн-
ського консерватизму, політичний і громадський діяч, історик і публіцист. 

1897 — народився Мар’ян Крушельницький, український театральний діяч, кіно-
актор і режисер. 

1966 — «перший покіс дисидентів»: на закритому засіданні Львівський обласний 
суд засудив Михайла Гориня на 6 років таборів суворого режиму за «антирадянську 
агітацію і пропаганду». Разом із Михайлом Горинем судили його брата Богдана, Іва-
на Геля, Ярославу Менкуш, Михайла Осадчого, Мирославу Зваричевську. 

19 квітня 

1775 — перші бої між британськими військами і американськими колоністами 
біля Лексингтона й Конкорда. Початок війни за незалежність Америки. 

1885 — у Петербурзі після тривалої хвороби помер Микола Костомаров, видатний 
український історик, етнограф і письменник. 

20 квітня 

121 — народився Марк Аврелій, римський імператор і філософ.

21 квітня 

753 до н. е. — вважається датою заснування Рима Ромулом. 

1735 — народився Іван Кулібін, російський механік, творець прожектора, сема-
форного телеграфа, аркових мостів.

22 квітня 

1838 — уперше пароплав перетнув Атлантичний океан.
У гавань Нью-Йорка прибув англійський корабель «Сиріус». Він витратив на подо-
рож 18 днів і 10 годин. 

1899 — народився Володимир Набоков, російський письменник і перекладач.

23 квітня 

1564 — народився Вільям Шекспір, видатний англійський поет і драматург.

1616 — помер Мігель де Сервантес Сааведра, іспанський письменник.

1878 — народився Григорій Ващенко, український педагог, професор, громад-
ський діяч.

1932 — відповідно до рішення ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх 
організацій» розпущено всі письменницькі організації, натомість створена єдина 
Спілка радянських письменників.

24 квітня 
1490 — народився Франциск Скорина, білоруський першодрукар, просвітитель.

Календар історії Чернігівщини
17 квітня 1896 р. у с. Бережівка Прилуцького повіту народився Семен Скрипка, 
підполковник Армії УНР, громадський діяч. 

23 квітня 1878 р. у с. Богданівка Прилуцького повіту народився Григорій Ващен-
ко, відомий український педагог. 

24 квітня 1829 р. у с. Поно Конотопського повіту, тепер — Талалаївського району 
народився Степан Ніс, етнограф, письменник, історик, громадський діяч.

Микола СЯДРИСТИЙ:

«Природа тоталітаризму однакова — 
чи це фашизм, чи комунізм»
— Ці розправи 

дуже нагадували те, 
що було в більшовицько-

му СРСР?
— Так само це робили Ле-

нін і Сталін: перший починав 
терор, другий продовжив. На Х 
з’їзді Компартії була ухвалена 
абсолютно секретна інструк-
ція щодо боротьби «з усякими 
видами фракційності». Кажуть, 
що Сталін розстріляв Бухарі-
на, порушивши принципи де-
мократичності Леніна. Але по-
читайте самого Леніна, який 
писав: «Диктаторская власть и 
единоначалие не противоре-
чат советскому демократиз-
му, воля сотен тысяч людей 
должна подчиняться воле 
одного». Ленін ще задов-
го до Сталіна погрожував 
«улюбленцеві партії» Буха-
ріну.

— Чому Ви говорите, 
що ми й далі живемо при Ра-
дянському Союзі? 

— Це не я так кажу, це 
говорив Роберт Конквест, 
автор двох книг про голод, 
що приголомшили світ, — 
«Скорбні жнива» і «Великий 
терор». Він пише: «До влади 
прийшли гірші з комуністів і 
КДБістів, які об’єдналися з 
криміналітетом». Те ж саме 
говорив і Мейс, те ж саме — 
Маняк. Нині Маняка замовчу-
ють з подачі деяких істориків, 
хоч це був геніальний до-
слідник. Його книга-ме-
моріал «Вінок безсмер-
тя», видана у перебу-
дову, але ще при СРСР, 
у 1988 році, знищува-
лася. Книга почала 
була поширюватися, 
але цьому поклали 
край. У цій книзі Ма-
няк згадує, як до ньо-
го прийшов один відо-
мий нині історик і попе-
редив, щоб автор не писав 
про Голодомор.

Комуністична ідеологія в 
Україні й сьогодні живе, про-
цвітає, її підтримують, «пе-
ревдягають» у нову одежу ті 
самі історики, які обслугову-
вали Радянський Союз. Мож-
на згадати і переслідування 
у нас того ж Мейса. У нього 
відібрали багато матеріалів 
і передали колишньому кон-
сультантові ЦК Компартії по 
голоду.

— Що Ви скажете про 
ідею люстрації, тобто очищен-
ня влади від апологетів і при-
служників колишнього кому-
ністичного режиму?

— Вважаю, це треба ро-
бити. Але суспільство мсти-
ве, і коли оприлюднити, що у 
когось батько був КДБістом і 
«здавав» людей, це може ви-
кликати проблеми для його 
дітей. Але, якщо його рід про-
довжує працювати на цю сис-
тему, я б усе те оприлюднив. У 
нас є такі випадки, коли і бать-
ко працював у тій системі, і 
син зараз має владу над мало-
росами.

Яка тут роль Москви? Вона 
вважає, що потенційно воло-
діє Україною. Так воно і є. У нас 
тут працює російська розвід-
ка, вона діє у Верховній Раді, 

співпрацює з багатьма наши-
ми олігархами, це не секрет. Бо 
ми покоління рабів, не маємо 
достатньо історичної самосві-
домості і ще залишаємося в по-
лоні брехні.

Уявіть, що ви інопланетя-
нин і прибули до Києва. Аж ба-
чите — стоїть гранітна скульп-
тура. Запитуєте: хто це? Ле-
нін. А хто це такий? Натиска-
єте кнопку космічної Вікіпедії 

і бачите, що він тричі посилав 
війська для загарбання Укра-
їни. У 50-у томі зібрання тво-
рів Ленін говорить, що «пере-
лицювання» Червоної Армії, 
яка воювала тут, на україн-
ський лад є першочерговим 

завданням, тобто щоб обдури-
ти «хохлів». А чому він стоїть, 
біля нього ставлять намети, 
охороняють? Бо «хохли» при-
дуркуваті. Довженко каже: «В 
чомусь найважливішому, в чо-
мусь найсуттєвішому ми, укра-
їнці, народ нікчемний, у нас 
нема поваги до самих себе». І 
він має рацію. А Шевченко? Ми 
про нього патякаємо, де треба і 
не треба. А як він сказав: «А ми 
дивились і мовчали і мовчки 
чухали лоби, німії подлії раби». 
Або таке: «Ми серцем голі до-
гола, раби з кокардою на лобі, 
лакеї в золотій оздобі». Як ще 
можна краще сказати? І все це 
триває: натовп, який хоче по-
жерти, поспати, зайнятися роз-
пустою, хоче «хліба і видовищ». 
Посткомуністична мафія про-
вела на «нагинальному» рівні 
Євро, щоб між дупою, головою 
і м’ячем не було ні якої різни-
ці. І при цьому ще й нажилися 
на будівлі стадіонів. Іноземці, 
які приїздили торік на футбол, 
коли в них запитували, що най-
більше сподобалося, відпові-
дали: «Дуже дешеве пиво». 

— Люди розуміють, яким є 
стан нашого суспільства? 

— Усе, що зараз говорю, 

люди знають, просто не можуть 
сформулювати свої думки. Хоч 
відчуття цього є. Я отут, у сво-
єму музеї, на виставці пропус-
каю щодня велику кількість лю-
дей звідусіль. І вони мені гово-
рять: «Як Ви точно висловлює-
те наші почуття». Кажу їм: «Так 
ви ж самі думайте. Не треба 
жити вівцею, що не цікавиться 
історією. А якщо ви зрозумієте 
її і свій час, то будете людиною, 
вільною духовно».

Люди ще значною мірою 
перебувають у полоні колиш-

ньої ідеології, і в цьому дра-
ма. Між людьми і тварина-
ми, відтак, жодної різни-
ці нема: їх женуть гірські 
барани по савані історії, і 
кожне національне стадо 
перетворюється завдяки 
ідеологічний обробці в на-
товп. У натовп перетворю-
ється ціла нація або ціла 
держава. 
Це дуже глибинно писали 

дослідники, психопатологи на-
товпу, як Лебон — французь-
кий психолог, пророк, геній. До 
речі, Лебона вивчали всі тира-
ни ХХ століття, тримали його 
роботи на столі. У нього є книга 
«Психологія соціалізму». Опи-
сує, як будуть жити при цьому 
ладові. Абсолютно все перед-
бачив. Ще такі глибинні дослід-
ники, як Тард, Сігеле. Дослідни-
ки натовпу. 

Якщо у нас навіть грамот-
ні люди пишуть нісенітницю, 

то можете уявити, на якому 
рівні решта суспільства. 
Це трагедія, що не підтри-
мують задуму зробити му-
зей Стуса. Неймовірно! Це 
свідчить про те, що наше 
суспільство глибинно хво-
ре. 

— Вічне питання: що 
робити? 

— Взагалі суспільство 
формується в дитинстві, тому 

треба привчати молодь до пра-
вильного розуміння історії сво-
го народу. Для цього потрібні 
книги, але їх нема, є ті, що пи-
шуть колишні КДБісти. Ще по-
винна бути просвітницька ро-
бота. 

— До Вас на виставки при-
ходить чимало молоді. Їм це 
цікаво, наша історія? 

— Дуже. І схоплюють миттє-
во. Вони вражені документами 
цієї виставки, бачать, що це до-
кументи, які підтверджують їхні 
підсвідомі передчуття. Студен-
ти все схоплюють одразу. А от 
депутати? Знаєте, у Верховній 
Раді, може, осіб з 10 мають гли-
бинне мислення, а решта нічим 
не цікавиться. Ці депутати ви-
робили таку мову — начебто 
говорять правильно, коли слу-
хаєш, але ця мова нічого не ві-
дображає: «Ми повинні боро-
тися за реформування суспіль-
ства», «Ми повинні робити все, 
щоб…». Демагогія. Живуть у 
своєму світі вигаданих промов. 

А от у молоді є здоровий 
скептицизм до всього, що їм 
говорять, пишуть. У них є потяг 
до правди, до свободи.

Спілкувався 
Петро АНТОНЕНКО

2013 р. 

На фото — мініатюри 
видатного майстра. 
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      Світ вільного слова

(Вместо выступления) 
 

В президиум съезда 
и делегатам
Членам ССП

Редакциям литературных 
газет и журналов

16 мая 1967
 
Не имея доступа к 

съездовской трибуне, я прошу 
Съезд обсудить:

I. то нетерпимое дальше угне-
тение, которому наша художе-
ственная литература из деся-
тилетия в десятилетие подвер-
гается со стороны цензуры и с 
которым Союз писателей не мо-
жет мириться впредь.

Не предусмотренная Кон-
ституцией и потому неза-
конная, нигде публично не 
называемая, цензура под 
затуманенным именем Глав-

лита тяготеет над нашей ху-
дожественной литературой 
и осуществляет произвол 
литературно-неграмотных лю-
дей над писателями. Пережи-
ток средневековья, цензура до-
волакивает свои мафусаиловы 
сроки едва ли не в XXI век! 
Тленная, она тянется присво-
ить себе удел нетленного вре-

мени: отбирать достойные кни-
ги от недостойных.

За нашими писателями не 
предполагается, не признаётся 
права высказывать опережа-
ющие суждения о нравствен-
ной жизни человека и обще-
ства, по-своему изъяснять 

социальные проблемы или ис-
торический опыт, так глубоко 
выстраданный в нашей стра-
не. Произведения, которые 
могли бы выразить назрев-
шую народную мысль, свое-
временно и целительно по-
влиять в области духовной 
или на развитие обществен-
ного сознания, — запрещают-
ся либо уродуются цензурой 
по соображениям мелочным, 
эгоистическим, а для народной 
жизни недальновидным.

Отличные рукописи 
молодых авторов, ещё нико-
му не известных имен, получа-
ют сегодня из редакций отказы 
лишь потому, что они «не про-
йдут». Многие члены Союза и 
даже делегаты этого съезда 
знают, как они сами не устаи-
вали перед цензурным давле-
нием и уступали в структуре и 

замысле своих книг, заменяли 
в них главы, страницы, абзацы, 
фразы, снабжали их блёклыми 
названиями, чтобы только уви-
деть их в печати, и тем непопра-
вимо искажали их содержание 
и свой творческий метод. По по-
нятному свойству литературы 
все эти искажения губительны 
для талантливых произведе-
ний и совсем нечувствительны 
для бездарных. Именно луч-
шая часть нашей литературы 
появляется на свет в 
искажённом виде.

Знаменитий лист Олександра 
Солженіцина з’їзду письменни-
ків я прочитав на початку 1970 
року, одразу після служби в ар-
мії. Зізнаюсь, багато імен назва-
них репресованих письменників 
мені, як і не мені одному, говори-
ли мало про що. Але поділив на-
звані імена на три умовні катего-
рії. Перша — добре відомі пись-
менники, навіть класики: Мая-
ковський, Єсенін, Достоєвський. 
Виявляється, і їх свого часу пе-
реслідували, навіть Маяковсько-
го — за словами Сталіна, «кращо-
го поета нашої епохи». Звичайно, 
ми тоді ще не знали таємничих об-
ставин смерті поета, не до кінця 
з’ясованих і досі, які ставлять під 
сумнів офіційну версію самогуб-
ства. Другий ряд склали письмен-
ники, яких потроху повертали з 
суспільного і читацького забуття: 
Бунін, Ахматова, Булгаков, Плато-
нов. А в третій шерензі були іме-
на, практично невідомі загалу: Гу-
мільов, Клюєв, Замятін, Ремізов, 
Пильняк, Артем Веселий. (До речі, 
щодо останнього: я прочитав зго-
дом уже виданий легально його 
роман про громадянську війну — 
«Россия, кровью умытая» — і був 
вражений талантом цього роз-
стріляного письменника, тим, як 
він описав братовбивство). 

Було цікаво, чи справдять-
ся прогнози Солженіцина. І ось 
поступово, рік за роком, вони 
справджувалися, а за якісь півто-
ра десятиліття, з початком пере-
будови 1985 року, невідома, за-
боронена до того література уві-
рвалася в суспільство бурхливим 
потоком. 

Але загалом цей лист до з’їзду 
письменників був, звичайно ж, 
гласом волаючого в пустелі. По-
чата за часів Микити Хрущова так 
звана «відлига» практично згор-
талася ще на початку 1960-х, а з 
його відставкою у 1964 році фі-
нішувала взагалі. Настали 1960 
– 1970-ті роки, найглухіші часи 
«розквіту застою». Та й взага-

лі говорити про якесь «скасуван-
ня всякої — явної чи прихованої 
— цензури», та ще й добиватися 
цього самій Спілці письменників 
— компартійному загону — було 
чисто пропагандистською пропо-
зицією. Адже тоталітарний режим 
тримався на двох китах: не лише 
на репресіях, а й на обмані наро-
ду, грандіозній брехні, ґрунтова-
ній якраз на тотальній забороні 
вільного слова. Не випадково ж 
найпершим декретом щойно ство-
реного більшовицького уряду Ле-
ніна, Раднаркому, сформованого 
буквально в ніч після переворо-
ту, був якраз декрет «про тимчасо-
вий контроль над пресою». Тимча-
сове тривало всі 74 роки комуно-
радянського режиму. 

Одною з головних причин роз-
валу СРСР, цієї імперії зла і об-
ману, називають якраз прорив 
на теренах вільного слова. Де-
хто взагалі вважає це основним 
фактором краху, тобто Союз роз-
валився, не в змозі більше про-
тистояти поширенню інформації, 
що йшла з-за його меж або го-
ворилася й поширювалася все-
редині його. Так чи ні, але, попри 
всі перепони, спротив вільному 
слову чинити виявилося немож-
ливим. Мова насамперед про та-
кий феномен тоталітарного ре-
жиму як самвидав. Цим було на-
звано поширення інформації (ху-
дожніх, публіцистичних, наукових 
творів), яка була заборонена вла-
дою. Кілька десятиліть тому, звіс-
но, не було не те що Інтернету, не 
було, принаймні у масовому вжит-
ку, диктофонів, ксероксів. Тим не 
менше, вільне слово поширюва-
лося невпинно. Досить зараз від-
крити в Інтернеті Енциклопедію 
самвидаву, особливо російську 
версію, і побачити, що саме поши-
рювалося і яким гігантським був 
список забороненого. І забороня-
ла влада все це цілком умотиво-
вано зі своїх інтересів — продо-
вження власного панування. Тому 
й трималася десятиліттями.

Але і вільне слово не зупини-
ти. Попри те, що поширення його 
було справою не просто ризико-
ваною, а й небезпечною, адже це 
вважалося кримінальним злочи-
ном. У Кримінальному кодексі іс-
нувала сумновідома стаття 62 — 
антирадянська пропаганда і агі-
тація, яка застосовувалася до 
інакодумців досить масово. Що 
вважати «антирадянським», тобто 
яке саме слово, які тексти, — це 
все вирішувала, звичайно, сама 
влада, руками своїх кишенько-
вих судів. Що ж саме вважалося 
злочинним за цією статтею? Вду-
маймося: «хранєніє і распростра-
нєніє, тобто «зберігання і поши-
рення». Що саме вважалося «по-
ширенням», закон не деталізував, 
не обов’язково було поширити 10 
чи 20 примірників самвидаву, до-
сить було одного-єдиного — і вже 
«поширення». Ще більш драконів-
ським було поняття «зберігання». 
Навіть якщо ви не поширювали, 
нікому не передавали матеріа-
лів, ви ставали злочинцем уже за 
фактом того, що цей твір був у вас. 

Що ж поширювалося у самви-
даві? Про український самвидав 
наша газета детально розповіла у 
номері 12. Його теж було немало, 
правда, переважно публіцистичні 
твори, інколи історичні розвідки. 
Класичний приклад — знаменита 
брошура Івана Дзюби «Інтернаці-
оналізм чи русифікація?». Прито-
му, що автор чесно й відверто по-
дав цей твір одразу у владу, в пар-
тійні й радянські органи, щиро-на-
ївно пропонуючи владі припинити 
русифікацію України. Це вже по-
тім, коли влада визнала твір кра-
мольним, він пішов у самвидав. 

Художніх творів українських 
літераторів у самвидаві виявило-
ся небагато. Схоже, що ще у 1930-
ті роки коток репресій покотив-
ся по українських письменниках 
особливо згубно, а в тих, хто вці-
ліли, відбив потяг писати навіть «у 
шухляду». Принаймні, коли в пері-
од  перебудови гласність прорва-

ла греблі заборон, до нас повер-
нулося не так багато українських 
авторів, переважно з еміграції. 
Хоч, звичайно, треба згадати по-
вернення таких імен, як Куліш, 
Хвильовий, Йогансен. До речі, 
свого роду самвидавом став вихід 
на рубежі 1960 – 1970-их кількох 
книг літературних мемуарів Юрія 
Смолича «Розповіді про неспо-
кій». Благополучний, навіть вірно-
підданий український радянський 
письменник раптом розродився 
дуже цікавими мемуарами якраз 
про Розстріляне українське від-
родження, письменників 1920 – 
1930-х років. З цих мемуарів ши-
рокий загал дізнався про майже 
невідомих таких письменників, як 
Куліш, Зеров, Драй-Хмара, Косин-
ка, Йогансен (особливо блискуча 
глава). І хоч автор не міг до кінця 
сказати про долю цих репресо-
ваних письменників, а часто му-
сив обмежуватися констатацією, 
що «на цьому творче життя пись-
менника обірвалося», не додаю-
чи, що не лише «творче», — все ж 
це було відкриття. І головне вра-
ження від цих мемуарів було од-
нозначним: українська література 
тих часів, ота знищена література, 
була надзвичайно багата талан-
тами, а літературне життя буяло 
різноманіттям. Якраз на контрас-
ті з тогочасною, в час виходу ме-
муарів, убогістю літературно-спіл-
чанського життя України.

І все-таки левова доля самви-
даву була російською. І не лише 
великий пласт забороненої ху-
дожньої літератури, в тому чис-
лі емігрантської, а й публіцисти-
ка, історичні дослідження. Але 
це все ходило десь там, угорі, на-
самперед у Москві, в дисидент-
ських інтелектуальних колах. Що 
ж у цей час в Україні? Все набага-
то скромніше. Не випадково вжи-
вали такий афоризм: «Якщо в Мо-
скві обрізують нігті, то в Києві об-
рубують пальці». 

У провінції на рівні інтеліген-

ції, насамперед серед письмен-
ництва, журналістики, ходило 
крамольних творів не так бага-
то. Це вірш Павла Тичини «Пам’яті 
тридцяти», присвячений  Героям 
Крут.  Це деякі недруковані вірші 
Ліни Костенко, яку взагалі не дру-
кували півтора десятиліття, зо-
крема вірші «Вирлооке сонце», 
«Заворожи мені, волхве».  Це ві-
рші Василя Симоненка, насампе-
ред «Злодій», «Некролог кукуру-
дзяному качанові». Це пролог до 
поеми Володимира Сосюри «Ма-
зепа», він починався так: «Довко-
ла радості так мало, який у чорта 
днів бадьор, коли ми крила пола-
мали у леті марному до зор». Далі 
— про час, «коли лакеї йдуть угору 
й мовчать раби». Ходили по руках 
вірші скандального Миколи Хо-
лодного: «Сьогодні у церкві коні 
ночують і воду п’ють», «Поети вми-
рають». 

Сьогодні, звичайно, це сприй-
мається наївним, адже все оте і 
багато чого останніми десятиліт-
тями сто разів опубліковане, уві-
йшло до збірок і багатотомників, 
до шкільних програм. Але тому й 
увійшло, що свого часу прорива-
ло блокаду заборон. Слушно на-
писав російський поет Андрій Де-
ментьєв: «Легко быть смелым, 
если разрешат».

Багато творів самвидаву ні-
скільки не застаріли й нині, адже 
наше суспільство та й людство за-
галом усе ще ніяк не виплутаються 
з тенет тоталітаризму, насамперед 
у своїй свідомості, все ще на шляху 
до свободи — духу, душі, неодмін-
ною складовою чого є вільне сло-
во. Урешті, той же Солженіцин ска-
зав: «Людина відрізняється від ху-
доби думкою і словом, і ці думка й 
слово мають бути вільними». І фе-
номен cамвидаву має для нас не 
лише чисто пізнавальне значен-
ня, хоч і це, при бацилі людського 
безпам’ятства, теж немало.

Петро АНТОНЕНКО 

Александр СОЛЖЕНИЦЫН

ПИСЬМО IV ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Самвидав — феномен 
тоталітарного суспільства

О.Солженіцин

М.Цвєтаєва

І.Бунін
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27 января исполнилось 123 года 
со дня рождения выдающегося со-
ветского писателя, критика, пе-
реводчика, общественного деяте-
ля — киевлянина Ильи Эренбурга, 
одного из самых противоречивых 
людей своего времени. Предлага-
ем вашему вниманию фрагмент 
стенограммы заседания Союза пи-
сателей СССР с повесткой дня «Об-
суждение литературной деятель-
ности беспартийного писателя Ильи 
Григорьевича Эренбурга». 

 
Анатолий СУРКОВ: «Я предлагаю това-

рища Эренбурга исключить из Союза совет-
ских писателей за космополитизм в его про-
изведениях».

Николай ГРИБАЧЁВ: «Товарищи, здесь 
очень много говорилось об Эренбурге как о 
видном и чуть ли не выдающемся публицисте. 
Да, согласен, во время Отечественной войны 
он писал нужные, необходимые для фронта и 
тыла статьи. Но вот в своём многоплановом 
романе «Буря» он похоронил не только осно-

вного героя Сергея Влахова, но лишил жиз-
ни всех русских людей — положительных ге-
роев. Писатель умышленно отдал предпочте-
ние француженке Мадо. Невольно напраши-
вается вывод: русские люди пусть умирают, а 
французы — наслаждаются жизнью? Я под-
держиваю товарищей Суркова, Ермилова, Со-
фронова, что гражданину Эренбургу, прези-
рающему всё русское, не может быть места в 
рядах «инженеров человеческих душ», как на-
звал нас гениальный вождь и мудрый учитель 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Михаил ШОЛОХОВ: «Эренбург — еврей! 
По духу ему чужд русский народ, ему абсолют-
но безразличны его чаяния и надежды. Он не 
любит и никогда не любил Россию. Тлетворный, 
погрязший в блевотине Запад ему ближе. Я 
считаю, что Эренбурга неоправданно хвалят 
за публицистику военных лет. Сорняки и лопу-
хи в прямом смысле этого слова не нужны бое-
вой советской литературе».

Илья ЭРЕНБУРГ: «Вы только что с безза-
стенчивой резкостью, на которую способны 
злые и очень завистливые люди, осудили на 
смерть не только мой роман «Буря», но сделали 
попытку смешать с золой всё моё творчество.

Однажды в Севастополе ко мне подошёл 
русский офицер. Он сказал: «Почему евреи та-

кие хитроумные? Вот, например, до войны Ле-
витан рисовал пейзажи, за большие деньги 
продавал их в музеи и частным владельцам, 
а в дни войны другой Левитан вместо фронта 
устроился диктором на московское радио?»

По стопам малокультурного офицера-шо-
виниста бредёт малокультурный академик-
начётчик. Бесспорно, каждый читатель име-
ет право принять ту или иную книгу или же её 
отвергнуть. Позвольте мне привести несколь-
ко читательских отзывов. Я говорю о них не 
для того, чтобы вымолить у вас прощение, а 
для того, чтобы научить вас не кидать в чело-
веческие лица комья грязи.

Вот строки из письма учительницы Нико-
лаевской из далёкого Верхоянска: «На войне у 
меня погибли муж и три сына. Я осталась одна. 
Можете себе представить, как глубоко моё 
горе? Я прочитала Ваш роман «Буря». Эта кни-
га, дорогой Илья Григорьевич, мне очень помо-
гла. Поверьте, я не в том возрасте, чтобы рас-
точать комплименты. Спасибо Вам за то, что Вы 
пишете такие замечательные произведения».

А вот строки из письма Александра По-
зднякова: «Я — инвалид первой группы. В род-
ном Питере пережил блокаду. В 1944 году 
попал в госпиталь. Там ампутировали ноги. 
Хожу на протезах. Сначала было трудно. Вер-

нулся на Кировский завод, на котором начал 
работать еще подростком. Вашу «Бурю» чи-
тали вслух по вечерам, во время обеденных 
перерывов и перекуров. Некоторые страницы 
перечитывали по два раза. «Буря» — честный, 
правдивый роман. На заводе есть рабочие, 
которые дрались с фашизмом в рядах герои-
ческого Французского Сопротивления. Вы на-
писали то, что было, и за это вам наш низкий 
поклон».

И вот ещё одно, самое важное для меня 
письмо: «Дорогой Илья Григорьевич! Только что 
прочитал Вашу чудесную «Бурю». Спасибо Вам 
за неё. С уважением И. Сталин».

Все присутствующие встали и бурно за-
аплодировали.

1949 год.
(«Бульвар Гордона», №4, 2014).

Александр СОЛЖЕНИЦЫН

ПИСЬМО IV ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

А между тем сами 
цензурные ярлыки 

(«идеологически вредный», 
«порочный» и т. д.) недолговечны, 

текучи, меняются на наших глазах. 
Даже Достоевского, гордость ми-
ровой литературы, у нас одно время 
не печатали (не полностью печатают 
и сейчас), исключали из школьных 
программ, делали недоступным для 
чтения, поносили. Сколько лет счи-
тался «контрреволюционным» Есе-
нин (и за книги его даже давались 
тюремные сроки)? Не был ли и Ма-
яковский «анархиствующим поли-
тическим хулиганом»? Десятилети-
ями считались «антисоветскими» 
неувядаемые стихи Ахматовой. Пер-
вое робкое напечатание ослепи-
тельной Цветаевой десять лет назад 
было объявлено «грубой политичес-
кой ошибкой». Лишь с опозданием в 
20 и 30 лет нам возвратили Бунина, 
Булгакова, Платонова, неотвратимо 
стоят в череду Мандельштам, Воло-
шин, Гумилёв, Клюев, не избежать 
когда-то «признать» и Замятина, и 
Ремизова. Тут есть разрешающий 
момент — смерть неугодного писа-
теля, после которой, вскоре или не-
вскоре, его возвращают нам, сопро-
вождая «объяснением ошибок». Дав-
но ли имя Пастернака нельзя было и 
вслух произнести, но вот он умер — 
и книги его издаются, и стихи его ци-
тируются даже на церемониях.

Воистину сбываются пушкин-

ские слова: Они любить умеют 
только мёртвых!

Но позднее издание книг и «раз-
решение» имён не возмещают ни 
общественных, ни художественных 
потерь, которые несёт наш народ 
от этих уродливых задержек, от 
угнетения художественного созна-
ния. (В частности, были писатели 
20-х годов — Пильняк, Платонов, 
Мандельштам, которые очень рано 
указывали и на зарождение куль-
та личности, и на особые свойства 
Сталина, — однако их уничтожи-
ли и заглушили, вместо того чтобы 
к ним прислушаться.) Литература 
не может развиваться в категори-
ях «пропустят — не пропустят», «об 
этом можно — об этом нельзя». Ли-
тература, которая не есть воздух со-
временного ей общества, которая 
не смеет передать обществу свою 
боль и тревогу, в нужную пору пре-
дупредить о грозящих нравственных 
и социальных опасностях, не заслу-

живает даже названия литературы, 
а всего лишь — косметики. Такая ли-
тература теряет доверие у собствен-
ного народа, и тиражи её идут не в 
чтение, а в утильсырьё.

Наша литература утратила то ве-
дущее мировое положение, которое 
она занимала в конце прошлого и в 
начале нынешнего века, и тот блеск 
эксперимента, которым она отлича-
лась в 20-е годы. Всему миру лите-
ратурная жизнь нашей страны пред-
ставляется сегодня неизмеримо 
бедней, площе и ниже, чем она есть 
на самом деле, чем она проявила бы 
себя, если б её не ограничивали и не 
замыкали. От этого проигрывает и 
наша страна в мировом обществен-
ном мнении, проигрывает и миро-
вая литература: располагай она все-
ми нестеснёнными плодами нашей 
литературы, углубись она нашим 
духовным опытом — всё мировое 
художественное развитие пошло бы 
иначе, чем идёт, приобрело бы но-
вую устойчивость, взошло бы даже 
на новую художественную ступень.

Я предлагаю Съезду при-
нять требование и добить-
ся упразднения всякой — яв-
ной или скрытой — цензуры 
над художественными произ-
ведениями, освободить изда-
тельства от повинности полу-
чать разрешение на каждый 
печатный лист.

II. ...обязанности Союза по отно-
шению к своим членам. Эти обязан-
ности не сформулированы чётко в 
уставе ССП («защита авторских прав» 
и «меры по защите других прав пи-
сателей»), а между тем за треть сто-
летия плачевно выявилось, что ни 
«других», ни даже авторских прав 
гонимых писателей Союз не защитил.

Многие авторы при жизни по-
двергались в печати и с трибун 
оскорблениям и клевете, ответить 
на которые не получали физичес-
кой возможности, более того — 
личным стеснениям и преследова-
ниям (Булгаков, Ахматова, Цвета-
ева, Пастернак, Зощенко, Андрей 
Платонов, Александр Грин, Васи-
лий Гроссман). Союз же писателей 
не только не предоставил им для 
ответа и оправдания страниц сво-
их печатных изданий, не только не 
выступил сам в их защиту, — но ру-
ководство Союза неизменно прояв-
ляло себя первым среди гонителей. 

Имена, которые составят украшение 
нашей поэзии XX века, оказались в 
списке исключённых из Союза, либо 
даже не принятых в него! Тем более 
руководство Союза малодушно по-
кидало в беде тех, чьё преследова-
ние окончилось ссылкой, лагерем и 
смертью (Павел Васильев, Мандель-
штам, Артём Весёлый, Пильняк, Ба-
бель, Табидзе, Заболоцкий и дру-
гие). Этот перечень мы вынужденно 
обрываем словами «и другие»: мы 
узнали после XX съезда партии, что 
их было более шестисот — ни в чём 
не виновных писателей, кого Союз 
послушно отдал их тюремно-лагер-
ной судьбе. Однако свиток этот ещё 
длинней, его закрутившийся ко-
нец не прочитывается и никогда не 
прочтётся нашими глазами: в нём 
записаны имена и таких молодых 
прозаиков и поэтов, кого лишь слу-
чайно мы могли узнать из личных 
встреч, чьи дарования погибли в ла-
герях нерасцветшими, чьи произве-
дения не пошли дальше кабинетов 
госбезопасности времён Ягоды – 
Ежова – Берии – Абакумова.

Новоизбранному руководству 
Союза нет никакой исторической не-
обходимости разделять со старыми 
руководствами ответственность за 
прошлое.

Я предлагаю чётко сформу-
лировать в пункте 22-м устава 
ССП все те гарантии защиты, 
которые предоставляет Союз 
членам своим, подвергшим-
ся клевете и несправедливым 
преследованиям, — с тем 
чтобы невозможно стало по-
вторение беззаконий.

 
Если Съезд не пройдёт равно-

душно мимо сказанного, я прошу 
его обратить внимание на запреты и 
преследования, испытываемые лич-
но мною:

1. Мой роман «В круге первом» 
(35 авт. листов) скоро два года как 
отнят у меня государственной безо-
пасностью, и этим задерживается 
его редакционное движение. На-
против, ещё при моей жизни, во-
преки моей воле и даже без мо-
его ведома, этот роман «издан» 
противоестественным «закрытым» 
изданием для чтения в избранном 
неназываемом кругу. Добиться пу-
бличного чтения, открытого обсуж-
дения романа, отвратить злоупотре-

бления и плагиат я не в силах. Мой 
роман показывают литературным 
чиновникам, от большинства же пи-
сателей прячут.

2. Вместе с романом у меня ото-
бран мой литературный архив 20 – 
15-летней давности, вещи, не пред-
назначавшиеся к печати. Закрыто 
«изданы» и в том же кругу распро-
страняются тенденциозные извле-
чения из этого архива. Пьеса «Пир 
победителей», написанная мною в 
стихах наизусть в лагере, когда я хо-
дил под четырьмя номерами (когда, 
обречённые на смерть измором, мы 
были забыты обществом, и вне ла-
герей никто не выступил против ре-
прессий), давно покинутая, — эта 
пьеса теперь приписывается мне 
как самоновейшая моя работа.

3. Уже три года ведётся против 
меня, всю войну провоевавшего ко-
мандира батареи, награждённого 
боевыми орденами, безответ-
ственная клевета: что я отбывал 
срок как уголовник, или сдал-
ся в плен (я никогда там не был), 
«изменил Родине», «служил у не-
мцев». Так истолковываются 11 лет 
моих лагерей и ссылки, куда я по-
пал за критику Сталина. Эта кле-
вета ведётся на закрытых инструк-
тажах и собраниях людьми, зани-
мающими официальные посты. 
Тщетно я пытался остановить кле-
вету обращением в Правление ССП 
РСФСР и в печать: Правление даже 
не откликнулось, ни одна газета не 
напечатала моего ответа клевет-
никам. Напротив, в последний год 
клевета с трибун против меня уси-
лилась, ожесточилась, использует 
искажённые материалы конфиско-
ванного архива — я же лишён воз-
можности на неё ответить.

4. Моя повесть «Раковый кор-
пус» (25 авт. листов), одобренная к 
печати (1-я часть) секцией прозы 
Московской писательской орга-
низации, не может быть издана ни 
отдельными главами (отвергнуты 
в пяти журналах), ни тем более це-
ликом (отвергнута «Новым миром», 
«Простором» и «Звездой»).

5. Пьеса «Олень и шалашовка», 
принятая театром «Современник» в 
1962 году, до сих пор не разрешена 
к постановке.

6. Киносценарий «Знают истину 
танки», пьеса «Свет, который в тебе», 
мелкие рассказы («Правая кисть», 
«Как жаль», серия крохотных) не мо-

гут найти себе ни постановщика, ни 
издателя.

7. Мои рассказы, печатавши-
еся в журнале «Новый мир», не 
переизданы отдельною книгою ни 
разу, отвергаются всюду («Совет-
ский писатель», Гослитиздат, Библи-
отека «Огонька») и, таким образом, 
недоступны для широкого читателя.

8. При этом мне запрещаются 
и всякие другие контакты с читате-
лями: публичное чтение отрывков 
(в ноябре 1966 г. из таких уже 
договоренных 11 выступлений было 
в последний момент запрещено 9) 
или чтение по радио. Да просто дать 
рукопись «прочесть и переписать» у 
нас теперь под уголовным запретом 
(древнерусским писцам пять столе-
тий назад это разрешалось!).

Так моя работа окончательно за-
глушена, замкнута и оболгана.

При таком грубом нарушении 
моих авторских и «других» прав 
— возьмётся или не возьмётся IV 
Всесоюзный съезд защитить меня? 
Мне кажется, этот выбор немалова-
жен и для литературного будущего 
кое-кого из делегатов.

Я спокоен, конечно, что свою пи-
сательскую задачу я выполню при 
всех обстоятельствах, а из могилы 
— ещё успешнее и неоспоримее, 
чем живой. Никому не перегородить 
путей правды, и за движение её я 
готов принять и смерть. Но, может 
быть, многие уроки научат нас нако-
нец не останавливать пера писателя 
при жизни?

Это ещё ни разу не украсило на-
шей истории.

А. Солженицын
 
Письмо IV Всесоюзному съезду 

Союза советских писателей (16 мая 
1967). — История написания из-
ложена автором в книге «Бодался 
телёнок с дубом». Письмо было ра-
зослано по почте в 250 адресов в 
середине мая 1967, один экземпляр 
принесен лично автором в техни-
ческий секретариат съезда 16 мая 
и сдан под расписку. Первая пу-
бликация — по-французски в газе-
те «Monde» (Париж), 31.5.1967; по-
зже — ряд газетных публикаций на 
разных языках; по-русски — множе-
ственно в эмигрантской печати. На 
родине Письмо впервые напечата-
но спустя 22 года — в журнале «Сло-
во» (Москва), 1989, № 8; в журнале 
«Смена» (Москва), 1989, № 23, и др.

   Солженицын А. И.

Инженеры человеческих душ
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Энциклопедия 
cамиздата 

Хронология 
появления

1950-е годы
Проза
Иван Бунин: Окаянные дни. Това-

рищ дозорный. 
Евгений Замятин: Мы. 
Михаил Булгаков: Дьяволиада. 

Роковые яйца. 
Борис Пильняк: Повесть непога-

шенной луны. 
Антуан де Сент-Экзюпери: Пись-

мо к заложнику. 
Эрнест Хамингуэй: По ком звонит 

колокол. 
Борис Пастернак: Доктор Живаго.

Поэзия
Максимилиан Волошин, Ни-

колай Гумилёв, Марина Цветае-
ва, Осип Мандельштам, отец Павел 
Флоренский, Анна Ахматова, Дани-
ил Андреев, Николай Глазков, Наум 
Коржавин, Александр Есенин-Воль-
пин, Булат Окуджава, Юз Алешков-
ский, Анна Баркова, Андрей За-
гряжский, Елена Тагер, Михаил 
Фроловский, Юрий Чирков, Варлам 
Шаламов, Юрий Айхенвальд, Глеб 
Горбовский, Михаил Красильников, 
Станислав Красовицкий, Евгений 
Кропивницкий, Ян Сатуновский, Бо-
рис Слуцкий, Александр Кондратов, 
Владимир Уфлянд, Игорь Холин, Ле-
онид Чертков.

Публицистика
Всебщая декларация прав чело-

века.
Петр Чаадаев: Философские 

письма. Апология сумасшедшего. 
Максим Горький: Несвоевре мен-

ные мысли. Заметки о русской рево-
люции и культуре. 

Василий Шульгин: Дни. 
Сергей Мельгунов: Красный тер-

рор в России. 
Роман Гуль: Красные маршалы. 
Николай Валентинов: Встречи с 

Лениным. Малознакомый Ленин. 
Г.А. Соломон: Вблизи вождя: свет 

и тени. Ленин и его семья. 
Владимир Ленин: Письмо к 

съезду.
Никита Хрущёв: Доклад Н.С. Хру-

щева XX съезду КПСС. 
Евгения Гинзбург: Крутой марш-

рут. 
Николай Заболоцкий: История 

моего заключения. 
Константин Паустовский: Крат-

кая запись речи на обсуждении рома-
на Дудинцева «Не хлебом единым». 

Николай Глазков: Руководство 
для начинающих гениев. 

Рид Грачёв: Почему искусство не 
спасает мир. 

Андрей Синявский (Абрам Терц): 
Что такое социалистический реализм. 

Альбер Камю: «Художник и его 
время». Нобелевская лекция. 

Годы 1960 – 1965
Проза
Варлам Шаламов: Артист лопаты. 

Академик. Об одной ошибке художе-
ственной литературы. Жульническая 
кровь. Посылка. Графит. Тачка I.I.

Лидия Чуковская: Софья Петров-
на.

Александр Бек: Новое назначе-
ние.

Андрей Платонов: Чевенгур. Кот-
лован.

Артур Кёстлер: Слепящая тьма.
Джордж Оруэлл: Скотный двор. 

1984.
Александр Солженицын: Правая 

кисть.

Публицистика, 
мемуары
Владимир Короленко: Из писем к 

Луначарскому.
Николай Бухарин: Будущему по-

колению руководителей партии.
Фёдор Раскольников: Откры тое 

письмо Сталину.
Марк Алданов: Исторические 

портреты и очерки.
Евгений Евтушенко: Автобиогра-

фия.
Михаил Ромм: Выступление. 
Фрида Вигдорова: Записи суда 

над Иосифом Бродским.
Анна Захарова: Главному редак-

тору «Известий».
Иван Дзюба: Интернационализм 

или русификация?
А. Авторханов: Технология власти.
Милован Джилас: Лицо тоталита-

ризма. Беседы со Сталиным.
Людмила Алексеева: Из «Истории 

инакомыслия в СССР».
Александр Есенин-Вольпи: Граж-

данское обращение. Призыв группы 
«Сопротивление».

Юрий Борев: Сталиниада.

Поэзия
Геннадий Айги. Дмитрий 

Бобышев. Иосиф Бродский. Николай 
Глазков. Евгений Евтушенко. (Пись-
мо к Есенину).

Анатолий Жигулин. Наум Коржа-

вин. Генрих Сапгир. Александр Твар-
довский (Тёркин на том свете; По 
праву памяти).

Юрий Айхенвальд. Наталья Гор-
баневская. Борис Чичибабин. Вла-
димир Высоцкий. Александр Галич. 
Булат Окуджава.

Владимир Алейников. Леонид Гу-
банов.

Годы 1966 – 1973
Проза
Андрей Синявский (Абрам Терц): В 

цирке. Квартиранты. 
Юлий Даниэль (Николай Аржак): 

Говорит Москва. Руки. Человек из МИ-
НАПа. 

Александр Солженицын: В круге 
первом. Раковый корпус. 

Михаил Булгаков: Собачье сердце. 
Борис и Аркадий Стругацкие: Гад-

кие лебеди. 
Фазиль Искандер: Пиры Валтасара. 

Леон Урис: Эксодус. 
Ладислав Мнячко: Вкус власти. 
Василий Гроссман: Всё течёт. 
Владимир Войнович: Жизнь и 

необычайные приключения солдата 
Ивана Чонкина. 

Владимир Набоков: Лолита. Дар. 
Приглашение на казнь. 

Владимир Максимов: Семь дней 
творения. Карантин. 

Венедикт Ерофеев: Москва – Пе-
тушки. 

Валерий Тарсис: Палата №7. 
Юз Алешковский: Николай Нико-

лаевич. 

Поэзия
Алексей Хвостенко. Лев Лосев. 

Юрий Айхенвальд. Наум Коржавин.
Дмитрий Бобышев. Иосиф Брод-

ский. Юлий Ким. Вадим Делоне. Ян 
Сатуновский. Анатолий Найман. 
Владимир Высоцкий. (Песня о конь-
кобежце на короткие дистанции..., 
Песня о сентиментальном боксёре, 
Охота на волков, О фатальных датах 
и цифрах, Я не люблю, Честь шах-
матной короны, Песня микрофона). 
Александр Галич.

Публицистика. 
Мемуары 
Александр Мень: Сын человечес-

кий.
Вячеслав Чорновил: Вступитель-

ная статья к сборнику «Горе от ума».
Лидия Чуковская: Михаилу Шоло-

хову, автору «Тихого Дона».
Юрий Галансков: Открытое 

письмо делегату XXIII съезда КПСС 
М.Шолохову.

Людмила Алексеева: Из «Истории 
инакомыслия в СССР».

Хроника текущих событий. 
Первый выпуск бюллетеня. 30 апре-
ля 1968 г.

Илья Габай, Юлий Ким, Петр Якир: 
К деятелям науки, культуры и искус-
ства.

Лариса Богораз и Павел Литви-
нов: К мировой общественности.

Илья Габай: У закрытых дверей 
открытого суда.

Вячеслав Чорновил: Последнее 
слово на судебном процессе во Льво-
ве 15 августа 1967 года.

Владимир Буковский: Последнее 
слово на суде.

Александр Есенин-Вольпин: 
Юридическая памятка.

Александр Солженицын: Письмо 
IV Всесоюзному съезду Союза совет-
ских писателей.

Георгий Владимов: В Президиум 
Всесоюзного съезда советских пи-
сателей.

Пётр Григоренко: Сокрытие исто-
рической правды — преступление пе-
ред народом!

Лидия Чуковская: Не казнь, но 
мысль, но слово (к 15-летию со дня 
смерти Сталина).

Владимир Ленин: Письмо членам 
Политбюро.

Жорес Медведев: Биологическая 
наука и культ личности.

Рой Медведев: О Сталине и 
сталинизмe.

Лев Троцкий: Сталин.
Надежда Мандельштам: Моё за-

вещание. Воспоминания. 
Петр Якир: Детство в тюрьме. 

Мемуары Петра Якира.
Юрий Анненков: Дневник моих 

встреч.
Вильфорд Штик-Штрикфельд: 

Против Сталина и Гитлера.
Анастасия Цветаева: Воспомина-

ния.
Георгий Озеров: Туполевская ша-

рага. (Воспоминания).
Никита Хрущёв: Воспоминания.
Луис Фишер: Жизнь Ленина. 
Светлана Аллилуева: Двадцать 

писем к другу. Письмо первое.
Лариса Богораз: Об одной поезд-

ке.
Валентин Мороз: Репортаж из за-

поведника имени Берия.
Анатолий Марченко: Мои показа-

ния.
Корнелий Мэнеску: Выступ ление 

тов. Корнелия Мэнеску, министра 
иностран. дел соц. респ. Румынии.

Людвиг Вацулик: Две тысячи 
слов.

Анатолий Якобсон:  По поводу 
агрессии против Чехословакии. 

Лариса Богораз: Последнее сло-
во на суде.

Наталья Горбаневская: Полдень.
Андрей Сахаров: Размышление о 

прогрессе, мирном сосуществовании 
и интеллектуальной свободе. Памят-
ная записка.

Александр Солженицын: Письмо 
вождям Советского Союза.

Письмо Сахарова, Турчина и Мед-
ведева руководителям партии и пра-
вительства.

Валерий Турчин: Инерция страха. 
Социализм и тоталитаризм.

Игорь Шафаревич: Социализм 
как явление мировой истории.

Е.Варга: Российский путь перехо-
да к социализму и его результаты.

Владимир Осипов: Три отноше-
ния к Родине. Русские патриоты. Сло-
во Нации.

Андрей Амальрик: Открытое 
письмо А.Кузнецову. Просуществует 
ли Советский Союз до 1984 года?

Григорий Померанц: Человек ни-
откуда. Коан. Нравственный облик ис-
торической личности.

Анатолий Якобсон: Конец траге-
дии.

После 1973 г. 

Художественная 
проза
Василий Аксёнов: Остров Крым. 
Владимир Войнович: Иванькиа-

да. 
Анатолий Гладилин: Прогноз на 

завтра. «Запорожец» на мокром шос-
се. 

Владимир Корнилов: Демобили-
зация. 

Лев Тимофеев: Ловушка (роман в 
четырёх письмах). 

Леонид Бородин: «Третья правда». 

Поэзия
Иосиф Бродский. Юрий Айхен-

вальд. Вадим Делоне. Сергей Ганд-
левский. Юрий Кублановский. Дми-
трий Пригов. Анатолий Найман. Ви-
ктор Кривулин. Александр Галич.

Публицистика, 
мемуары
И. Хохлушкин, И. Шафаревич: 

Разрушенные и осквернённые храмы. 
Травля Солженицына и Саха-

рова. Официальные публикации и 
документы. 

Материалы о Сахарове из «Хрони-
ки текущих событий». 

Высылка Солженицына (по «Хро-
нике текущих событий»). 

Владимир Войнович: Открытые 
письма. 

Александр Солженицын: Архи-
пелаг ГУЛАГ. Октябрь шестнадцатого. 
Бодался телёнок с дубом. Речь в Гар-
варде. 

Роберт Конквест: Большой тер-
рор. Жатва скорби. Советская кол-
лективизация и террор голодом. 

Марк Поповский: Житие архи-
епископа Луки. Дело академика Вави-
лова. Русские мужики рассказывают. 

Револьт Пименов. Воспоминания. 
Ольга Ивинская: В плену време-

ни: годы с Борисом Пастернаком. 
Владимир Буковский: «И возвра-

щается ветер...». 
Джон Баррон: КГБ сегодня. 
Александр Зиновьев: Зияющие 

высоты. 
Лев Тимофеев: «Я — особо 

опасный преступник». 
Буковский В., Глузман С.: 

Пособие по психиатрии для 
инакомыслящих.

Александр Подрабинек: Кара-
тельная медицина. 

Юлия Вознесенская: Женское 
движение в России. 

Л.Бородин: Судьбы самиздат-
ские. 

Андрей Сахаров: Открытое пись-
мо Президиуму Верховного Сове-
та СССР, Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР Л.И. Бреж-
неву. Возможен ли социализм нетота-
литарного типа. 

Людмила Алексеева: История 
инакомыслия в СССР. 

Пётр Григоренко: В подполье 
можно встретить только крыс. 

Венедикт Ерофеев: Моя малень-
кая Лениниана. 

Ирина Медведева-Томашевская: 
Невырванная тайна. 

Зиновий Паперный: Чего же он 
кочет?

Самвидав — феномен 
тоталітарного суспільства
Що і коли було під забороною в СРСР і поширювалося в cамвидаві

Майк Йогансен

Іван Багряний

Михайло Булгаков

Борис Пастернак

В'ячеслав Чорновіл
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Якщо нам відомі перші ко-
зацькі гетьмани, то імена перших 
козацьких писарів загубились у 
круговерті історичних подій. Зви-
чайно, писар наприкінці докумен-
та писав формулу: «Атаман Кошо-
вий зо всім старшим і меншим ни-
зовим Войска Запорожского то-
вариством» разом із прізвищем 
кошового, якщо той був непись-
менним, якщо ж ні, формулу та 
прізвище дописував кошовий. Зо-
внішнім знаком гідності військо-
вого писаря була саме чорниль-
ниця у довгій срібній оправі (ка-
ламар), яку він під час військових 
зборів тримав за поясом, а перо 
застромлював за праве вухо.

На Січі при кожному військово-
му писареві був помічник, вибор-
ний військовий підписарій та іно-
ді кілька осіб «канцелярських різ-
них службовців», але справжньої 
канцелярії в писаря Запорозь кої 
Січі не було. З’являється вона вже 
в часи гетьманської держави, де 
вся адміністративна влада твори-
лася за прикладом січового това-
риства, в якому кошовий, осавул, 
суддя та писар становили військо-
ву старшину. 

Посада військового писаря 
була й у реєстровому козацькому 
війську. Ще у 1637 – 1638 роках 
Богдан Хмельницький був писа-
рем цього війська і вів листування 
від його імені. Ставши гетьманом, 
використовував писарський до-
свід у керівництві новоствореної 
адміністрації та дипломатичних 
переговорах. З початком виступу 
Хмельницького (1648) до лав його 
армії поряд із міщанами, селяна-
ми, дрібною шляхтою вступали й 
колишні київські спудеї, частина з 
яких займала посади писарів різ-
них полків та канцеляристів.

Козацький літописець Самій-
ло Величко пише, що, коли Хмель-
ницький прибув із Чигирина до 
Січі, були на коші два дуже до-
брих писарі. Обоє в справі писар-
ській мастаки, володіли доскона-
ло слов’янською і польською мо-
вами. Старший був Стефан Брас-
лавський, а молодший — Самуїл 
Зорка з Волині. Старшого залиши-
ли на коші, а молодшого відпусти-
ли з Січі разом із Хмельницьким. 
Зорка протягом усієї козацько-
польської війни залишався за пи-
саря та секретаря при Хмельниць-
кому, «про всі розмови й учинки 
достеменно знав і все просто й 
досконало описав у своєму діарі-
уші», — вказує Величко. Тож мо-
жемо припустити, що Зорка пере-
бував у штаті канцелярії Війська 
Запорозького, де й написав свій 
щоденник. 

Апарат козацького управлін-
ня, зокрема й військової канце-
лярії, складався в ході визвольної 
війни. Про це свідчить реєстр Вій-
ська Запорозького. У ньому зафік-
совано писарів окремих полків та 
сотень: полк Канівський — «Гера-

сим Савич писар», полк Корсун-
ський — «Іван Демкович Крехо-
вецкий писар», сотня Прилуцька 
— «Петро Кончицкий писар».

У часи козацько-польської ві-
йни була створена генеральна 
військова канцелярія. Керівни-
цтво діловодством у ній здійсню-
вав генеральний писар. Створена 
в роки визвольної війни, за дав-
німи традиціями, що збереглися 
від часів Київської Русі, а також 
на досвіді Запорозької Січі, поль-
ського та литовського правління 
генеральна військова канцеля-
рія діяла до ліквідації гетьманщи-
ни (1764 рік). Вона готувала доку-
ментацію з різних питань держав-
ного та суспільного життя. Доку-
менти мали різноманітні назви й 
були чітко визначені щодо форми. 
Найбільш поширені — універсали, 
угоди, договори, привілеї, інструк-
ції, статті.

Очолював генеральну військо-
ву канцелярію генеральний пи-
сар, якого часто називали «геть-
манівським канцлером». Штат 
канцелярії складався зі старших 
канцеляристів і служителів (під-
писків, протоколістів, реєстрато-
рів, копіїстів, товмачів, повитчи-
ків). Якщо в запорозького писа-
ря відзнакою влади була чорниль-
ниця, то в гетьманській державі 
атрибутом писаря — клейнодом 
— була державна печатка. Ім’я 
першого писаря Запорозької Січі 
не знаємо, зате достовірно відо-
мо, що першим генеральним у 
гетьманській державі був Іван Ви-
говський. Ще наприкінці 30-х – на 
початку 40-х років століття він ке-
рував справами земського Луць-
кого суду, потім служив писарем 
при польському комісарові. Тут 
познайомився з чигиринським со-
тником Б. Хмельницьким. У битві 
під Жовтими Водами Виговський, 
що воював на боці поляків, потра-
пив до татарського полону, звідки 
його й викупив Б. Хмельницький, 
зробивши своїм генеральним пи-
сарем. Цю посаду Виговський обі-
ймав дев’ять років, аж до смерті 
гетьмана.

Посаду генерального писаря в 
різний час обіймали також Степан 
Гречаний, Карпо Мокрієвич, Сава 
Прокопович, Андрій Базилевич, 
Василь Кочубей та інші. Високо-
освіченим генеральним писарем 
був Іван Груша. Збереглося понад 
30 листів, написаних Грушею ла-
тинською та польською мовами. 
Почерк Груші різниться від письма 
інших писарів: він дуже дбайли-
вий, охайний, каліграфічний, його 
легко розпізнати серед десятків 
інших. Груша був не просто кан-
целяристом, а політичним діячем. 
Він писав за дорученням гетьма-
нів, вносив власне оформлення, 
добираючи відповідні яскраві ви-
слови. 

Листи, що виходили з гене-
ральної канцелярії до різних ро-
сійських установ та окремих дер-
жавних діячів, писалися тодіш-
ньою українською мовою, яку в 
Росії називали «белорусским пис-
мом». Характер мови і графічні 
особливості письма вимагали пе-
рекладу цих листів на тодішню ро-
сійську мову, що позначалось у та-
ких випадках словами: «Список с 
листа белорусского писма».

У козацькі часи в Європі пи-
сали сепією-барвником, добу-
тим із головоногих молюсків (ка-
ракатиць). Для деяких вельмож 
виготовляли чорнило із порош-
ку коштовного каміння, а в коро-

лівських канцеляріях до рідини 
для написання додавали навіть 
золото.

Лікар Анатолій Пастернак до-
слідив, що в Україні в той пері-
од найпоширенішим було чорни-
ло з бузини. Його виготовляли 
за таким рецептом. Стиглі яго-
ди м’яли, заливали водою (най-
краще дощовою), кип’ятили, че-
рез 15 – 20 хвилин рідину зли-
вали в інший посуд, додавали чи-
стої води і ще раз кип’ятили. Так 
чотири – п’ять разів. Одержаний 
розчин настоювали ніч, а наступ-
ного дня переливали у чистий ка-
занок і знову кип’ятили на ма-

ленькому вогні, постійно пере-
мішуючи, поки фарба не набуде 
концентрації рідкої сметани. По-
тім її розливали у пляшки, дода-
ючи у кожну (щоб чорнило довше 
зберігалося) часточку залізно-
купоросної чи галунової потра-
ви. Перед використанням фар-
бу наполовину розводили водою 
— і чорнило було готове. Воно не 
розчинялося під дощем, не виго-
рало під сонцем.

Як свідчать козацькі чорниль-
ниці, зокрема й екземпляр, зна-
йдений 1975 року під час архео-
логічної експедиції Рівненсько-
го обласного краєзнавчого му-
зею (керівник Ігор Свєшніков) на 
місці Берестецької битви (1651), 
козаки виготовляли різнокольо-
рові рідини для писання. Віднай-
дена срібна чорнильниця, на від-
міну від відомих козацьких похід-
них каламарів, стаціонарна. Вона 
складається з трьох циліндрич-
них чашечок із трипелюстковою 
покришкою на шарнірі, прикра-
шеною зверху виступом з кільце-
вим потовщенням. На звороті по-
кришки — латинські літери «І», «О», 
«С». Найімовірніше, на думку Ігоря 
Свєшнікова, це початкові літери 
назв окремих видів чорнила, що 
були у циліндриках: Іncaust (чор-
не чорнило), Ocrae (червоне чор-
нило), Cynober (чорнило жовтого 
кольору). Розмір чорнильниці — 
8,5х9,5 см, висота — 6 см. Чор-
нильниця знайдена із залишками 
канцелярії Війська Запорозького. 
Поруч були фрагменти двох свин-
цевих каламарів. 

У музеях України зберігають-
ся кілька козацьких похідних ка-
ламарів, що нагадують довгий 
вузький пенал. Їх козацький пи-
сар носив на поясі. Берестецький 
екземпляр був в якійсь канцеля-
рії та використовувався для напи-
сання документів різнобарвним 
чорнилом. Зокрема вохра вико-
ристовувалася для написання по-
чаткових літер дипломів, універ-
салів та інших особливо важливих 
документів. Ігор Свєшніков вва-
жає, що знахідка належала до об-
ладнання канцелярії Війська За-
порозького і разом з іншими ре-
чами була винесена з намету пи-
саря Війська Запорозького Івана 

Виговського, який у той час разом 
із Богданом Хмельницьким був 
захоплений у полон татарами.

Також при написанні різнома-
нітних документів козацькі писарі 
використовували й інші кольори. 
Зелену фарбу одержували з лис-
тя бузини або польового хвоща, 
синю — зі стебел плавуна пупопо-
дібного, пурпурову — з ягід круши-
ни крихкої, коричневу — з її кори. 
А чорнилом не тільки писали, а й 
використовували з лікувальною 
метою. Так, найкращим засобом 
від бешихи (рожі) було чорнило, 
виготовлене з дубових горішків та 
чорниці. Бузинове вино пили, до-

давши столову ложку меду при за-
студах і нежитю. Ним же виводили 
лишаї, різноманітні захворювання 
шкіри. Миючи голову, до води ко-
заки додавали чорнило з вільхи і 
дубових горішків, тому й мали міц-
не волосся. До речі, відомостей 
про лисих козаків не маємо, лише 
про голених.

Використовували козаки перо 
для писання і при лікуванні. Анато-
лій Пастернак вказує, що січовий 
писар за потреби своє перо вико-
ристовував і як медичний інстру-
мент. При опіках запорожці брали 
деревний попіл, вугілля з дубових 
та липових дров, змішували з та-
кою ж кількістю несоленого роз-
топленого здору, а тоді пером для 
писання наносили ліки на рану. 
Кращого медичного інструмента 
годі придумати.

При складанні своїх обов’язків 
генеральний писар повинен був 
передати державну печатку ново-
обраному писареві. 1660 року на 
Корсунській раді генеральний пи-
сар Семен Голухінський мусив по-
класти печатку, яку вручили Пав-
лу Тетері, що зайняв його посаду. 
Самійло Величко описує, як 1700 
року Василь Кочубей зрікався 
уряду генерального писаря: «Здав 
із себе той уряд писарський, по-
клавши публічно перед гетьма-
ном на очах усієї старшини, в геть-
манській столовій кімнаті, печать 
військову, подякував гетьманові і 
всій старшині».

Щодо печатки Війська Запо-
розького, то вона була округлою, 
спочатку меншого, пізніше біль-
шого розміру. Печатки Богдана 
Хмельницького в діаметрі мали 
32 – 37 мм, одна печатка Розу-
мовського — аж 87 мм. Посереди-
ні був герб: козак у кунтуші, під-
перезаний поясом, у шапці, ліва 
рука підтримує рушницю, правою 
вперся в бік; на лівому боці ви-
сить шабля. Тільки на печатках 
Брюховецького та Ханенка козак 
у правій руці тримає спис. Довко-
ла печатки йшов напис. На най-
старших печатках, до середини 
XVII ст., був напис: «Копия Войска 
Запорозкого», під польською вла-
дою — «Печать Войска Єго Коро-
левскої Милости Запорозкого», 
під московською владою — «Пе-

чать Царского Величества Малой 
Росіи Войска Запорозкого» (деко-
ли в іншому порядку).

Запорожжя мало свою пе-
чатку, теж із козаком на гербі, з 
тією різницею, що побіч козака 
стоїть спис, котрий «воїна знаме-
нує, який сторожить». Напис: «Пе-
чать Славного Войска Запорозко-
го Низового». Різні запорозькі па-
ланки мали свої печатки з різни-
ми знаками, такими як коні, олені, 
птахи, шаблі, списи, стріли тощо.

У справі місцевого управління 
кіш Запорозької Січі підпорядко-
вувався генеральній канцелярії. 
З початку XVIII ст. право гетьман-
ської держави та запорозької гро-
мади у виборі козаками військо-
вої старшини став обмежувати 
російський уряд. Сталося це піс-
ля виступу Івана Мазепи. Вірним 
справі гетьмана був його писар 
Пилип Орлик. Вихованець Києво-
Могилянської колегії, пізніше обі-
ймав посаду писаря Київської ми-
трополії. З 1700 року працював у 
генеральній військовій канцеля-
рії. З 1706 року став генеральним 
писарем і найближчим помічни-
ком І. Мазепи. За межами Украї-
ни був обраний гетьманом, склав 
першу Конституцію України.

До останньої хвилини життя з 
наказним гетьманом Павлом По-
луботком залишався його гене-
ральний писар Семен Савич. 1724 
року обидва померли після довгих 
мук та страждань у Петропавлів-
ській фортеці, куди їх відправив 
Петро І.

Запорозькі низові козаки, які 
жили на Січі, не дуже дослухалися 
до вимог російського уряду і май-
же до кінця свого політичного жит-
тя самовільно обирали гетьмана, 
суддю, писаря та іншу старшину. А 
почерк січового писаря був добре 
відомий не тільки російському ца-
реві, а й турецькому султанові та 
кримському ханові. Саме епізод 
написання листа турецькому сул-
танові зобразив на своїй відомій 
картині художник Ілля Рєпін, що 
образ козацького писаря писав із 
Дмитра Яворницького.

Останній писар, що був на Січі, 
на прізвище Глоба, розділив долю 
кошового Петра Калнишевсько-
го. Після зруйнування Січі 1775 
року російські війська обох узя-
ли в полон і більше не повернули 
в Україну.

Такими складними були жит-
тєві шляхи козацьких писарів — 
головних гетьманських помічни-
ків, які нерідко після чорнильни-
ці та печатки отримували до рук 
гетьманську булаву. Від писаря до 
гетьмана — таким шляхом ішли 
Б. Хмельницький, І. Виговський, 
П. Тетеря, П. Орлик. Писарював 
Пет ро Дорошенко, що у реєстрі 1649 
року значиться гарматним писарем 
Чигиринського полку. Тринадцять 
років писарем Чернігівського полку 
був Іван Скоропадський.

Завдяки досвіду, здобутому на 
посаді писаря, багатьом зі згаду-
ваних гетьманів удавалося вирі-
шувати різні політичні питання. 
Нерідко влучно написане послан-
ня чи лист мали вагоміше значен-
ня, ніж перемога на полі бою. Не 
випадково запорожці стверджу-
вали, що козакам без писаря — 
як без гетьмана.

Олександр БУЛИГА, 
директор Рівненського 

обласного краєзнавчого музею

(Продовження публікації 
«Літописці Русі-України», № 28).

Печатки Війська Запорізького

КОЗАКАМ БЕЗ ПИСАРЯ — 
ЯК БЕЗ ГЕТЬМАНА

Військовий писар 
(мал. С. Васильківського)
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Козацька доба
Війна Богдана Хмельницького 

позначила чергову зміну політич-
ного життя Чернігова і всієї Укра-
їни. У червні 1648 р. до міста піді-
йшло козацьке військо. Міщани від-
разу перейшли на його бік, а шлях-
та й польські жовніри закрилися в 
замку. Протягом кількох тижнів три-
вала облога, аж поки обложені не 
здалися.

Чернігів став центром козаць-
кої сотні, а згодом і козацького пол-
ку. Козацькі полки й сотні були од-
ночасно адміністративними округа-
ми і військовими територіальними 
підрозділами новоутвореної дер-
жави — «Війська Запорозького» 
(Гетьманщини). Чернігівський полк 
займав північну частину сучасної 
Чернігівської області. На його те-
риторії мешкало кілька тисяч коза-
ків, які під час мобілізації формува-
ли один військовий полк. Швидке 
зростання козацтва на Чернігівщи-
ні, як і по всій Україні, відбувалося 
шляхом покозачення представни-
ків усіх суспільних верств — шлях-
ти, міщан і селян. У козаки «запи-
салася» й частина чернігівських 
міщан. Козаки складали окремий 
військовий стан і як професійні вій-
ськові мали значні суспільні приві-
леї (не платили податків, користу-
валися особистою свободою, пра-
вом власності, а перед державою 
мали єдиний обов’язок — військо-
ву службу). 

А ця служба в роки безперерв-
них війн часів Хмельниччини і вели-
кої Руїни була важкою і небезпеч-
ною. Чернігівський полк прикривав 
північний кордон козацької держа-

ви проти Литви, і прикордонна ві-
йна велася майже безперервно. 

У липні 1651 р. відбулася вели-
ка битва під Ріпками, в якій заги-
нув перший чернігівський полков-
ник Мартин Небаба. Уже оточений 
і поранений, він до останнього по-
диху відбивався від жовнірів і геро-
їчно загинув. Шануючи його муж-
ність, литовський гетьман Януш Ра-
дзивілл наказав поховати Небабу 
з військовими почестями. Прапо-
ри чернігівського козацтва діста-
лися литовцям як трофеї. Кілька з 
них дивом збереглися до нинішніх 
часів і опинилися в одному з музе-
їв... Швеції. 

Військо Радзивілла рушило 
на Чернігів. Проте новий чернігів-
ський полковник Стефан Пободай-
ло із залишками козацтва встиг 
підготуватися до зустрічі проти-
вника. Литовці не наважилися на 
штурм укріплень і пішли на Київ. На-
ступні кілька років Пободайло вів 
успішні військові дії, але загинув у 
1654 р. і був похований в Іллінсько-
му монастирі. 

В останній третині XVII ст. Чер-
нігівський полк брав участь у чиги-
ринських і кримських походах про-
ти турків і татар, штурмах турець-
ких фортець. Ці військові кампанії 
принесли чернігівським козакам 
значні втрати (під час одного з чи-
гиринських походів загинуло 287 
осіб), але одночасно вкрили їх за-
служеною славою. Героями похо-
дів стали чернігівські полковники 
Василь Дунін-Борковський і Яків 
Лизогуб. Останній керував козаць-
кими силами під час походу на най-
більшу турецьку фортецю Азов, яку 
українсько-російські війська успіш-
но взяли 1696 року. 

Чернігівські полковники входи-
ли до вузького кола впливових лі-
дерів Гетьманщини. Кілька з них до-
сягнули найвищого уряду гетьмана 
України (Іван Самойлович, Дем’ян 
Многогрішний, Павло Полуботок). 
У гетьмани вибився й один із бага-
торічних чернігівських полкових пи-
сарів — Іван Скоропадський. 

Діяльність козацьких полков-
ників і козацтва прямо впливала 
на життя міста, оскільки частина 
чернігівців належала до козаць-
кого стану, а козацька влада вза-
ємодіяла з міською. Водночас місь-
ка громада мала власні проблеми і 
до певної міри автономне існуван-
ня. Починаючи від Богдана Хмель-
ницького, козацька влада прово-
дила політику підтримки міст Укра-
їни. Магдебурзьке право повністю 
відповідало принципам козацької 
держави, заснованої на особистій 
свободі, самоврядуванні населен-
ня та виборності посадових осіб. 
Хмельницький підтвердив за міс-
том магдебурзьке право і затвер-
див першого війта Чернігова ко-
зацької доби. Ним став обраний мі-
щанами Іван Скіндер. 

Надалі всі гетьмани неоднора-
зово надавали Чернігову універ-
сали, спрямовані на дотримання 
привілеїв міста, збереження і роз-
ширення його власності. Гетьмани 
затверджували право міста на во-
лодіння млинами на річках Стри-
жень і Білоус, приміськими села-
ми, землями, сіножатями та ін. 
Вони намагалися вирішити фінан-
сові проблеми Чернігова, коли міс-
то не могло з ними впоратися. Тра-
гедія страшної Руїни останньої тре-
тини XVII ст., коли правобережна 
Україна була спустошена, а її на-
селення винищене, майже омину-
ла Чернігів, лише зачепивши його 
своїм чорним крилом. 1662 року до 
Чернігова прорвалися татари, але 
не наважилися штурмувати міс-
то, тому попустошили лише околи-
ці, зокрема Іллінський монастир. 
У численних походах гинули коза-
ки та міщани, однак протягом дру-
гої половини XVII ст. населення міс-
та зростало завдяки переселенцям 
із небезпечних для життя регіонів 
України. 

У 1666 році московські чинов-

ники провели перший перепис жи-
телів Чернігова. Вони зафіксували 
у місті 314 дворів міщан. Вважа-
ється, що на той час у кожному дво-
рі мешкало 7 – 8 людей. Зробивши 
приблизні підрахунки, можна при-
пустити, що в місті мешкало близь-
ко 2 – 2,5 тисяч осіб міщанського 
стану. Цікаво, що в місті майже не 
було бідних людей, перепис зафік-
сував лише 12 дворів «убогих» мі-
щан. Оскільки мета перепису поля-
гала у встановленні кола осіб, які 
могли платити податки, то до нього 
не потрапили козаки, шляхта й ду-
ховенство. Вони вважалися при-
вілейованими прошарками насе-
лення і не оподатковувалися. Так 
само не рахували їхніх працівників 
і підданих чернігівських монасти-
рів. Тому точні підрахунки всіх меш-
канців міста за цим переписом, як 
і за іншими, аж до кінця XVIII ст. не-
можливі. Можна лише припустити, 
що 1666 року населення Чернігова 
складало до 3 тисяч осіб. 

У професійному плані 1666 
року в Чернігові було найбільше 
дрібних купців, крамарів і шинка-
рів. Наступні за чисельністю — ре-
місники різноманітних професій. 
Частина міщан займалася пере-
важно сільським господарством, а 
деякі з них поєднували всілякі види 
занять. З перепису ми знаємо по-
іменно всіх оподаткованих черні-
гівських міщан. Уже тоді були роз-
повсюджені більшість сучасних 
імен, а серед прізвищ згадуються 
Гречаник, Куча, Лопата, Левченко, 
Пастернак, Пластун. Найцікавіше 
поєднання імені та прізвища мав 
міщанин Акула Колоша. 

Початок XVIII ст. приніс Черні-
гову значні економічні труднощі 
через виснажливу Північну війну й 
масові побори російських військ. 
За переписом 1721 року в Черніго-
ві зафіксовано 631 двір, зокрема: 
козацької старшини — 18, священ-
нослужителів — 19, міщан — 141, 
козаків — 245, бобилів — 178, 
шинкових — 30. На той час термін 
«бобилі» означав бідних людей, тоб-
то, на відміну від перепису 1666 
p., значна частина чернігівців уже 
була бідняками. Що ж до загальної 
чисельності можна припустити, що 
на цей рік населення міста стано-
вило близько 4 тисяч осіб. 

Надалі, до кінця XVIII ст., насе-
лення Чернігова майже не збіль-
шувалося. Це було викликано по-
гіршенням умов існування міщан-
ського стану, епідеміями і стихій-
ними лихами. З посиленням тиску 
російської влади і зменшенням нею 
ж привілеїв українських міст пере-
бування в міщанському стані ста-
вало невигідним економічно, тому 
значна частина людей віддавала 
перевагу проживанню в примісь-
ких селах. 

У другій половині XVII ст. і май-
же до кінця XVIII ст. самовряду-
вання здійснювалося за канонами 
магдебурзького права з його укра-
їнськими особливостями. Міським 

органом влади був магістрат, який 
складався з ради й суду. Вони пра-
цювали в ратуші, де зберігалися й 
символи міської влади — прапор і 
печатка. 

Герб міста, наданий йому 1623 
року, майже не зазнав змін. На 
міській печатці збереглося зобра-
ження воїна в лицарських латах із 
прапором. У важкі часи воєнного 
лихоліття його сприймали як сим-
волічного захисника міста. Він же 
був зображений і на прапорі магі-
страту, опис якого дійшов до нас з 
кінця XVIII ст. Полотнище прапора 
мало трикутну форму, пошите з бла-
китного «штофу» (шовку), а краї об-
шиті жовтим шовком. З одного боку 
прапора було намальовано місь-
кий герб, а з іншого — сцену Пре-
ображення Господнього, відповід-
но до біблійного сюжету. Очевидно, 
сцена пов’язана зі Спасо-Преобра-
женським собором, який традицій-
но вважався головним храмом міс-
та, хоч і не був кафедральним. 

Міську владу очолювали війт і 
бурмистри, які складали магістрат-
ську старшину. Війт керував магі-
стратом і міським судом, а бурми-
стри фактично працювали його за-
ступниками. У Чернігові було від 
трьох до п’яти бурмистрів, яких ви-
бирали з-поміж райців. Райців 
можна ототожнити із сучасними 
депутатами міської ради. Їх обира-
ли з-поміж міщан щотри роки. На 
жаль, точно не відомо, як це від-
бувалося в Чернігові. Чисельність 
райців коливалася в межах кількох 
десятків осіб. Кілька з них, так зва-
ні «річні райці», працювали в магі-
страті постійно і відповідали за різ-
ні справи: міські податки, міську 
скарбницю, ціни в торгівлі, санітар-
ний стан та ін. Райці, які не отрима-
ли посад, заміняли своїх колег кож-
ного наступного року. За класич-
ним магдебурзьким правом члена-
ми міського суду були лавники, які 
засідали в суді (лаві). Проте в Чер-
нігові вони чомусь згадуються лише 
кілька разів. Схоже, що їх функції 
виконували бурмистри та райці. 

Чисельність виборних міських 
урядовців, які постійно працюва-
ли в магістраті, не була постійною. 
Здебільшого їх налічувалося до 
дванадцяти осіб: війт, кілька бурми-
стрів, кілька «річних райців». Тради-
ції того часу визначали й вимоги до 
претендентів на війтівство і член-
ство в магістраті: мати вік від 25 
до 70 років, бути постійними меш-
канцями міста, «знатними» людь-
ми, тобто всім добре відомими, ба-

жано грамотними й обізнаними з 
правом. Кандидати мусили зареко-
мендувати себе совісними, розсуд-
ливими, порядними. Найкращими 
кандидатами вважалися особи не 
надто багаті, бо ті звикли «утиска-
ти» суспільство, але й не дуже бідні, 
а середні за статком. 

Документи зберегли свідчен-
ня про процедуру обрання війтів 
Чернігова у 1730 і 1756 роках. 
На цю посаду претендувало кіль-

ка кандидатів, переважно бурми-
стри. Вибори відбувалися «віль-
ними голосами» на зборах «усього 
поспільства». У цих зборах міської 
громади брали участь впливові й 

авторитетні міщани: бурмистри, 
райці, лавники, представники це-
хів (цехмістри та майстри), найві-
доміші купці. Разом їх було близь-
ко ста осіб. До виборів не допуска-
ли представників інших станів (ко-
заків, духовенство та ін.), оскільки 
вони, хоч і мешкали в місті, але не 
належали до міщанського стану. 
На час голосування претендентів 
просили вийти із приміщення, щоб 
в «обранні війта не було насиль-
ства і перепон». Обраного війта за-
тверджував гетьман. 

Чернігівськими війтами ко-
зацької доби були Григорій Яхимо-
вич, Степан Отрохович, Федір Ло-
пата, Йосиф Титович, Кузьма Ка-
невський, Никифор Шарий та ін. До 
найвпливовіших міщанських родин 
Чернігова середини XVIII ст. нале-
жали заможні купці Єньки, які по-
стійно мали свого представника в 
міському самоврядуванні. 

Певний вплив на життя міс-
та мали козацькі городові отама-
ни, чернігівські сотники й полков-
ники. З 1660-х років у місті зно-
ву з’явився московський гарнізон, 
який стояв у замку, а його казарми 
розміщувалися під горою на тери-
торії, яка отримала назву Москов-
ської слободи (зараз — «Кавказ»). 
Іноді полковники і воєводи втруча-
лися в міське життя, хоч не мали на 
це права, тому інколи виникали їхні 
конфлікти з міщанами. 

У козацьку добу тривав роз-
виток ремесла і ремісничих цехів. 
1730 року в місті згадується сім це-
хів, а через кілька десятиріч — ві-
сім. Це кравецький, шевський, різ-
ницький, перепечайський (пекар-
ський), ковальський, ткацький, ша-
повальний та гончарний. У 1786 
році в місті найбільше нараховува-
лося майстрів-пекарів — 56, а та-
кож шевців-чоботарів — 46. Разом 
у місті працювало 185 майстрів. 
Оскільки майстри мали помічників, 
то загальна чисельність ремісників 
була значно більшою. Наприклад, у 
цеху чоботарів згадуються 32 під-
майстри і 28 учнів. 

Кожен цех мав власні симво-
ли — прапор, «цешку» (предмет, 
який символізував ремесло) і так 
зване «сукно», яким при похоронах 
накривали померлих членів цеху. 
Прапори містили зображення свя-
тих, символи тієї чи іншої профе-
сії, імена цехмістрів та ін. Побачив-
ши прапор цеху, можна було легко 
визначити, кому він належить. На-
приклад, у пекарів на жовтому по-
лотні були намальовані калач, бул-
ка і чотири паски. Більшість цехів 
мали власні будинки, де ремісники 
збиралися для вирішення спільних 
справ і відпочинку. 

Дем'ян Многогрішний

Мартин Небаба

Іван Самойлович

Іван Скоропадський

Павло Полуботок
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Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Напис на пам’ятнику 

часом звучить як оголо-
шення про розшук.

 Чого вартий кляп, 
який можна з’їсти?

 Лжепророки самі 
реалізують свої пророцтва.

 Історія — зібран-
ня фактів, яких не повинно 
було бути.

 Фікції — теж дій-
сність, адже ми за них роз-
плачуємося.

 Сп’яніння перемо-
гою часто переходить в ал-
коголізм.

 Є барикади, по один 
бік яких порожньо.

 На який вітер кида-
ти слова?

Було колись...
 Олександр Македон-

ський винайшов цікаву тех-
нологію стеження за власним 
військом (цей спосіб викорис-
товується і сьогодні): він читав 
листи солдатів, які ті писали 
рідним. З них і дізнавався, хто 
ж настроєний проти нього.

 1700 року в Парижі ви-
никла дивна мода: коли жін-
ки виходили на вулицю пога-
ної погоди, вони одягали ка-
пелюшки з… громовідводами. 
У результаті кількість нещас-
них випадків через попадання 
блискавки тільки збільшилася.

 У XVI столітті відбу-
лася одна цікава богослов-
ська дискусія між католиком 
Іоханном Райндольсом і про-
тестантом Едмундом Ран-
дольсом. Обидві сторони на-
вели в ній вичерпні аргумен-
ти на користь істинності сво-
го віровчення. А закінчився 
диспут несподівано: перехо-
дом Іоханна у протестанти й 
Едмунда — в католики.

Куточок 
гумору
Весела Одеса

Оголошення по репро-
дуктору на одеському При-
возі: 

«Громадяни приїжджі! 
Якщо на нашому ринку у 
вас витягли гаманець із 
грошима — не засмучуйте-
ся! Це у нас буває». 

«Громадяни продавці! 
При обважуваннях дотри-
муйтеся меж пристойності!» 

«Дорога Цилю Мойсеїв-
но! Телеграму про Ваш при-
їзд отримали. Чекаємо. Усе 
решта в нас добре».

* * *
Старий одеський кра-

вець каже приятелеві:
— Якщо б і я був мільйо-

нером, був би ще багатшим.
— Чому?
— Я б ще ж трішечки 

шив.

* * *
— Ви їсте рибу ложкою 

чи виделкою?
— Ой, мені все одно, аби 

так!

* * *
На базарі: «Жіночко, ку-

піть у мене цей лапсердак, 
віддаю за просто так, але ж 
не за здорово живеш».

* * *
 — Моню, їж, щоб ти 

здох, тобі ж треба поправи-
тися!
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Фото Петра Антоненка.

Ось яка «картина» постала перед нами, 
коли ми з друзями були проїздом в одно-
му із сіл Корюківського району. На мотуз-
ці головою донизу теліпався мертвий шу-
ліка. 

До нас наближається літній чоловік. 
Привітався, назвався Григорієм. 

«Бачу, сподобався вам цей нахаба. Ох 
і повоював я з ним, — почав розповідати. 
— І не без втрат…».

А далі ось таке повідав. «Чую з хати, 
що кури мої лемент здійняли. Вигулюють-
ся вони в мене під навісом із сітки, щоб 
не поперелітали, куди не треба. Зверху та-
кож сіткою захищені. Я до них притьмом, 
а там оцей шуліка вже напосівся зверху 
на найбільшу курку та й дзьобає, аж пір’я 
з неї летить!» 

Схопивши палицю, чоловік з криком 
кинувся на хижака та давай лупцювати 
того. Непроханий зайда полишив курку і 
почав було стрибати по загороді та втіка-
ти, але, отримавши кілька влучних ударів, 
забився в куток і притих. 

«Я подумав, що прибив живодера. На-
хилився над ним, руку простягнув, щоб 
узяти, а він як учепиться в неї своїми па-
зурами, — показує подряпини. — Схопив 

тоді його за горло та давай бити агресора 
вже об землю». 

Переконавшись, що хижак мертвий, 
Григорій почав обдивлятися своїх куро-
чок. Налякані були всі, але наче без по-
шкоджень, окрім тієї, на яку нападав шулі-
ка. Забрав курку до хати, йодом рани об-
робив, але через деякий час вона все ж 
померла… 

«Мабуть, рани були несумісні з життям, 
— сумно закінчив розповідь. — А отого 
бандюка я спеціально на дерево підвісив, 
щоб іншим його «сородичам» наука була! 
Бо бач, як знахабніли, пішки вже до сара-
їв заходять!»

На прощання ми з друзями побажа-
ли чоловікові міцного здоров’я та успіхів 
у веденні господарства, бо знаємо, як за-
раз важко пенсіонерам без цього живеть-
ся. А ще спала на думку приказка, яку тро-
хи перефразував і залишив без кінцівки, 
щоб читачі самі могли додумати: «Хто до 
нас із гострими пазурами прийде, той…». 
Що не кажіть, а все ж актуально для сьо-
годення…

Андрій НАВРОДСЬКИЙ, 
м. Корюківка

Третину свого жит-
тя доросла людина спить. 
Діти витрачають на сон ще 
більше часу. Які ж небез-
пеки чатують на нас під 
час сну?

Такий звичний пред-
мет як подушка може бути 
дуже небезпечним для 
здоров’я, приховувати 
алергени, мікроби, навіть 
кліщів.

Пилові кліщі — 
невід’ємна частина до-
машнього пилу, нарів-
ні з іншими компонента-
ми: відмерлими клітина-
ми епідермісу (верхній 
захисний шар шкіри) лю-
дей і тварин, усілякими 
волокнами, книжковим 
пилом, спорами грибів 
(цвілевих і дріжджових), 
продуктами життєдіяль-
ності комах. Розмір пи-
лового кліща настільки 
малий, що його неможли-
во розглянути неозброє-
ним оком. Зате їхня кіль-
кість навколо нас просто 
величезна — від сотні до 
декількох тисяч в 1 грамі 
пилу!

Головне джерело жив-
лення пилових кліщів — 
епідерміс. Постійна їжа в 
поєднанні з теплом, воло-
гістю (70 – 80%) і темря-
вою — найкраще середо-
вище для пилових кліщів. 
Ці умови дуже добре ство-
рюються у ліжку.

Пиловий кліщ не здат-
ний вкусити людину і не 
може стати розповсюджу-
вачем інфекцій. Тим не 
менше він небезпечний 
для великої кількості лю-
дей, бо є алергенною скла-
довою пилу. Точніше, алер-
генами виступають про-
дукти його фекалій. 

Якщо алергени під-
німуться в повітря, вони 
дуже довго осідають, з лег-
кістю потрапляють у ди-
хальні шляхи людини. Це 
може стати причиною не-
житю (аж до хронічного), 
чхання, кон’юнктивіту, різ-
них шкірних захворювань. 
Найтяжче захворювання, 
що може спровокувати пи-
ловий кліщ, — алергічна 
бронхіальна астма.

Оскільки ідеальним 
для паразитів є тепле во-
логе середовище, а от 
під дією сонячного про-
міння вони гинуть, уліт-
ку варто вивішувати по-
душки на яскраве сонце, 
а взимку піддавати впли-
ву морозу. У нагоді також 
стане й прання за темпе-
ратури не нижче ніж 60 
градусів. Навіть звичай-
не прання (без порошку) 
знижує число кліщів на 
60%, а додавання відбі-
лювача збільшує цю циф-
ру до 98%. Однак і в цього 
методу є недолік, тому що 
навіть у пральній машині 

кліщі можуть перебира-
тися із «заражених» речей 
на чисті. 

Кілька корисних порад. 
Зберігати постільну білиз-
ну варто в сухому примі-
щенні. Подушки бажано не 
рідше разу на рік здавати 
в хімчистку.

Через п’ять років по-
душку, наповнену пухом 
і пір’ям, слід замінити на 
нову.

Людям, які дуже чутли-
ві до пилу, не варто спа-
ти на подушках з ватою 
чи пір’ям. Краще заміни-
ти їх на синтепонові. Вони 
не викликають алергічних 
реакцій, не мають запаху, 
в них не заводяться клі-
щі. Їх можна використову-
вати протягом 7 – 10 ро-
ків. Синтепонові подушки 
можна прати в пральній 
машині.

Існують також більш су-
часні методи боротьби з 
наслідками діяльності пи-
лових кліщів — очищува-
чі повітря. Вони виганяють 
з повітря дрібні частинки 
пилу, алергени, бактерії, 
віруси, усувають неприєм-
ні запахи. Їх можна вста-
новити у спальні.

Тетяна МОРГУН,
навчально-методичний 

центр цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності 

Чернігівської області

Як не стати жертвою аферистів
Пенсіонери часто стають жертвою шахраїв. З метою запобі-

гання протиправним діянням щодо людей похилого віку праців-
ники Державної служби охорони при УМВС України в Чернігів-
ській області провели ряд зустрічей у колективах, де розповіли 
про найбільш поширені способи, коли пенсіонери потрапляють на 
гачок до аферистів. Ось приклади. 

Продаж металопластикових вікон та «броньованих» дверей. 
Аферисти пропонують товар за «великими знижками, але з вне-
сенням попередньої оплати». Час спливає, а обіцяних вікон та 
дверей немає. Правоохоронці наголосили, що не варто купувати 
подібних речей у невідомих, які просто подзвонили вам у двері. 
Отоварюйтеся у спеціалізованих магазинах.

Зняття «порчі» у «цілительок». Вам у двері дзвонить жінка, яка 
своєю зовнішністю та манерами викликає довіру, і каже, що на 
вас або ваших рідних наклали порчу. Обіцяє допомогти зняти її 
за символічну плату. Нерідко пенсіонери оговтуються лише через 
деякий час, опинившись у квартирі без цінних речей. Правоохо-
ронці закликають: не відчиняйте дверей незнайомим людям.

«Терміново потрібна ваша допомога». У такий спосіб вас на-
магаються ошукати: мовляв, хтось з ваших рідних потрапив у ха-
лепу і в короткі терміни необхідно надати певну суму коштів. У па-
ніці люди починають збирати по рідних та близьких останні копій-
ки. Держохоронці наголошують: краще зателефонуйте рідним і 
переконайтеся в тому, що все гаразд. Повідомте про цю подію до 
правоохоронних органів, це може вберегти десятки людей.

Міліціонери розповіли, як можна захистити житло за допомо-
гою засобів охоронної сигналізації та тривожної кнопки. 

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Суспільно-інформаційний часопис 
«Північний вектор»

Інтернет-сайт існує на громадських засадах за рахунок по-
жертв. Читачі можуть підтримати сайт, перерахувавши кошти 
на картковий рахунок Приватбанку на ім’я Ясенчука Олексан-
дра Анатолійовича: 5457 0823 9152 9372.

Сайт «Північний вектор» є інформаційним партнером 
Чернігівського культурно-мистецького центру «Інтермеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-часопис «Північний 
вектор» було створено у квітні 2012 року при Чернігівській 
міській громадській організації «Суспільна служба України».
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