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Путін, 4 березня: «Росій-
ських військових у Криму нема»

Усі пам’ятають прес-конфе рен-
цію президента Росії Володими-
ра Путіна в Ново-Огарьово, при-
свячену подіям в Україні, насампе-
ред у Криму. Тоді на запитання про 
присутність російських військових 
у Криму, ще до так званого рефе-
рендуму про його відокремлення, 
Путін таке категорично заперечив. 
Тобто жодного російського солдата 
в Криму, за межами базування, ви-
значеного російсько-українським 
договором по Чорноморському 
флоту, межами військово-морської 
бази в Севастополі, нема. А так 
звані «зелені чоловічки», які все 
в Криму блокують і штурмують, — 
то самі кримчани, так звана крим-
ська самооборона. Що на них фор-
ма дуже схожа на російську вій-
ськову, тут Путін іронічно зазначив, 
що таку форму легко зараз купити 
в магазинах.

Минуло всього кілька тижнів.17 
квітня, нова прес-конференція Пу-
тіна, кількагодинний прямий ефір, 
відповіді на запитання журналіс-
тів та інших російських громадян. 
Основна тема — знову Україна, се-
паратистські події на її Сході. Знову 
виникла і тема Криму. Далі цитуємо 
в оригіналі цю прес-конференцію. 

Путін, 17 квітня: «Російські 
військові у Криму були»

К. Клейменов: «Что Вы отве-
тите на заявления, которые зву-
чат на Западе и в Киеве о том, 
что за выступлениями на восто-
ке Украины стоит Россия, букваль-
но «рука Москвы» и организует 
это, и финансирует? И более того: 
утверждается, что там действуют 
некие российские подразделения».

В. Путін: «Чушь это всё! Нет 
на востоке Украины никаких рос-
сийских подразделений, нет 
специальных служб, нет инструк-
торов. Это всё местные граждане». 

А тепер — відповідь на запи-
тання про Крим перед отим ре-
ферендумом: 

В. Путін: «Наша задача за-
ключалась не в том, чтобы дей-
ствовать там, в полном смысле, 
вооружёнными силами, наша за-
дача заключалась в том, чтобы 
обеспечить безопасность граждан 
и благоприятные условия для их 
волеизъявления. Мы это и сдела-
ли. Но без позиции самих крымчан 
это было бы просто невозможно».

М.Ситтель: «Смс на сайте на-
шей программы: «Скажите всё-
таки, кто были эти молодые люди? 
Уж очень они похожи на наших».

В.Путін: «Какие молодые 
люди?»

М.Ситтель: «Вежливые моло-
дые люди».

К. Клейменов: «Зелёные чело-
вечки» имеются в виду».

В.Путін: «В принципе, я уже об 
этом сказал… Я и не скрывал, что 
наша задача заключалась в том, 
чтобы обеспечить условия для сво-
бодного волеизъявления крымчан. 
И поэтому мы должны были пред-
принять необходимые меры, чтобы 
события не развивались так, как 
они сегодня развиваются в юго-
восточной части Украины: чтобы 
не было танков, чтобы не было 
боевых подразделений национа-
листов и людей с крайними взгля-
дами, но хорошо вооружённых ав-
томатическим оружием. Поэтому 
за спиной сил самообороны 
Крыма, конечно, встали наши 
военнослужащие. Они действо-
вали очень корректно, но, как я 
уже сказал, решительно и профес-
сионально. По-другому провести 
референдум открыто, честно, до-
стойно и помочь людям выразить 
своё мнение было просто невоз-
можно».

* * *
Облишмо геббельсівську «аргу-

ментацію» про необхідність росій-
ським військовим товктися по Кри-
му — виявляється, вони забезпе-
чували проведення референдуму, 
без чого «людям висловити свою 
позицію було неможливо». За ота-
кою хамською логікою при опиту-
ванні, якомусь місцевому рефе-
рендумі десь у Росії — в Рязані,Тулі, 
Вологді — туди теж треба ввес-
ти війська якихось країн, щоб «за-
безпечити волевиявлення» грома-
дян. Тут важливе й інше: глава Росії 
зараз публічно визнав присут-
ність російських військових на 
території Кримського півост-
рова ще до референдуму. 

Як правило, геббельси, при всій 
начебто хитромудрості їхньої про-
паганди, десь та й «проколються», 
видадуть себе з головою. Так і цьо-
го разу: цікавою вийшла обмовка 
Путіна про те, що російські війська 
встали «за спиною» сепаратистів.
Так он воно що!?

За спиною! Як свого часу у ві-
йну загороджувальні загони НКВС. 
Як терористи, які, теж за спинами 
мирних громадян, штовхають їх ав-
томатами в ці спини на бійню попе-
ред себе. Що ж, більш ніж відверто. 

А в Донбасі російських військо-
вих теж «нема» — так заявляє Пу-
тін. 17 квітня.

Верховна Рада України ухвалила Закон про 
забезпечення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій території 
України.

Закон встановлює, що Крим є тимчасово 
окупованою територією, а Росія визнається оку-
пантом та несе відповідальність за порушення 
прав і свобод українських громадян на терито-
рії Криму.

У зв’язку із заявами Росії про те, що ті україн-
ці, які не заявили про вихід з російського грома-
дянства, стануть громадянами Росії, до закону 
внесено поправку, згідно з якою Україна не ви-
знає примусового вступу у громадянство Росії.

Відповідаючи на питання, чи вважатиметь-
ся громадянином України людина, яка отримала 
російський паспорт через професійну необхід-
ність або інші обставини, заступник голови Адмі-
ністрації Президента Сенченко відповів: «Якщо у 
людини є український паспорт, вона — громадя-
нин України».

Крім того, законом регулюється, що українці 
мають право вільного пересування всією тери-
торією України, в тому числі Криму, за паспор-
том громадянина України. «Громадяни України, 
які не мають кримської прописки, теж мають 
можливість перетинати кордон із Кримом», — 
пояснив лідер фракції БЮТ Сергій Соболєв.

Крім того, закон регулює питання зміни пра-
ва власності. За словами міністра юстиції Павла 
Петренка, це робиться для того, щоб «не допус-
тити порушення прав наших громадян». «Бо на 
території Криму будуть фіктивні процедури щодо 
зміни права власності». 

Згідно із законом, набуття та припинення 
права власності відповідно до законодавства 
України має бути оформлено за межами окупо-
ваної території.

Законопроект також регулює питання ви-
плат пенсій та допомоги з безробіття українцям 
у Криму за умови, якщо вони відмовились від та-
кої допомоги Росії.

В 2005 году, после победы 
над фальсификаторами выбо-
ров, победители решили не 
наказывать их, а примириться.

В итоге фальсификаторы 
стали ещё наглее и уже в 2007-
ом были на грани получения 
300 голосов в парламенте, со-
бирая их с помощью массовой 
скупки тушек.

А в 2010 году лидер фаль-
сификаторов стал президен-
том. Четыре года его прези-
дентства стали четырьмя года-
ми грабежа, узурпации власти, 
торговли родиной и увенча-
лись массовыми убийствами 
протестующих.

2014 год. Мы снова побе-
дили свору ублюдков. Мы сно-
ва получили шанс на рывок в 
цивилизационном развитии 
страны.

Но нам снова говорят о 
примирении с ворами и убий-
цами. Говорят, что мы должны 
слушать Донбасс, а Донбасс 
без воров и убийц во власти ну 
никак не может. И ещё без рус-
ского языка. Кто-то его опять 
им прищемил неизвестным об-
разом.

Но я не хочу слушать кри-
ки «Беркут! Беркут!» во вре-
мя минуты молчания по по-
гибшим. Я не хочу слушать по-
ток бреда про еврогеев, бан-
деровцев и американский 

спецназ. Я не хочу слушать, 
что говорят организмы, пре-
граждающие путь украинским 
военным и приветствующие 
российских диверсантов.

Я не хочу слушать Донбасс. 
Я его слушал 19 из 23 лет не-
зависимости. Результат извес-
тен.

Я не хочу нового круга иди-
отских бессмысленных споров 
об истории, языках и героях.

Я хочу реформы судов, 
милиции, армии, налоговой 
системы. Я хочу безвизовый 
режим с ЕС. Я хочу уничтоже-
ния коррупции. Я хочу наказа-
ния коррупционеров и убийц. 
И я уж никак не хочу, чтобы они 
снова попали во власть.

* * *
Если Донбасс хочет стать 

частью цивилизованного мира 
— «велкам», пройдём этот путь 
вместе. Но если Донбасс хо-
чет тянуть Украину в противо-
положном направлении, то, 
может быть, нам просто не по 
пути?

Так что не нужно нас шан-
тажировать отделением Дон-
басса. Ведь мы тоже можем 
пошантажировать Донбасс его 
отделением.

Роман ШРАЙК
https://www.facebook.com/

zavhozdurdom 
«Українська правда», 

16.04.2014.

 Фото: nydailynews.com

Ті, хто береться говорити від імені Донбасу, 
бідкаються,  що Україна його не чує. 

Час уже цьому  Донбасу почути Україну 
Может быть, для разнообразия Донбасс послушает нас?

Україна офіційно заявила: 
частина її території — Крим— тимчасово окупована
Верховна Рада ухвалила Закон про окуповану територію 

Росія — «за спиною 
сепаратистів»

Шовіністична держава діє за рецептами Геббельса: 
чим нахабніша брехня, тим швидше повірять
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Хто коли брав шлюб
Як повідомило головне управління статистики 

області, за 2013 рік на Чернігівщині було зареє-
стровано 6321 шлюб. Середній вік наречених при 
вступі до шлюбу склав 28 років у жінок та 31 рік 
— у чоловіків.

Найвища шлюбна активність серед жінок при-
падала на вік 20 – 24 роки (38% загальної кіль-
кості шлюбів), а серед чоловіків — на вік 25 – 29 
років (34%).

Одружувалися і неповнолітні, і в поважному 
віці. Наймолодшими нареченими були 17-річний 
юнак та 16-річна дівчина. Найстаршому нарече-
ному виповнилося 94 роки, а найстаршій нарече-
ній — 86.

Максимальна різниця у віці між одруженими, 
де чоловік був старший за дружину, склала 56 ро-
ків (88 — чоловіку, 32 — дружині).

А серед подружніх пар, де старшою була жінка, 
найбільша різниця становила 26 років (29 — чоло-
віку, 55 — дружині).

Марш-кидок військових 
музикантів
Артисти військово-музичного центру Сухопут-

них військ Збройних Сил України з Чернігова на-
дали моральну підтримку військовослужбовцям. 
Протягом чотирьох днів тривав концертний тур 
військових музик на полігонах та в місцях дисло-
кації армійських підрозділів на півночі України.

«Мобільний загін» музичного центру виступав 
просто неба. Концертна програма складалася пе-
реважно з українських народних та патріотичних 
пісень.

За словами начальника центру підполковника 
Олександра Шевчука, військовики з надзвичай-
ним теплом зустріли музикантів: «Військовослуж-
бовці щиро аплодували і навіть танцювали разом 
з нами, — поділився враженнями офіцер. — Ми 
зрозуміли, що проведення подібних акцій необ-
хідне для солдатів, для підтримки їхнього високого 
морального духу».

Регіональний медіа-центр 
Міноборони України

Рік Шевченка триває 
У ювілейний рік 200-ліття від дня народжен-

ня Тараса Шевченка у Чернігівському історичному 
музеї імені В. Тарновського продовжують вшано-
вувати пам’ять Кобзаря.

Від початку року музеєм були проведені понад 
два десятки лекційно-екскурсійних та виставко-
вих заходів. А в експозиції музею діє виставка «Та-
рас Шевченко у колі чернігівських друзів».

Особливу популярність серед молоді має екс-
курсія «Тарас Шевченко і Чернігівщина». Як відо-
мо, поет відвідав 30 населених пунктів у межах су-
часної Чернігівської області, а це близько третини 
українських шевченківських місць.

Поринути в епоху Кобзаря допомагає слайд-
ряд, в якому зображені картини Шевченка, пам’ятні 
місця Чернігівщини, особисті речі Кобзаря.

«Моя Шевченкіана» 
від Володимира Сапона
Щойно з’явилася книжка чернігівського  пись-

менника, краєзнавця, журналіста  Володимира 
Сапона «Моя Шевченкіана», до якої ввійшли і ху-
дожні твори, і публіцистичні матеріали.

Це, зокрема, оповідання «Така твоя доля, Та-
расе…», в якому йдеться про перебування Тара-
са Шевченка в Седневі і яке недавно посіло дру-
ге місце у всеукраїнському літературному конкур-
сі «Майстерня чудес 2013», присвяченому 200-ій 
річниці від дня народження Кобзаря.

 З Чернігівщиною пов’язані  і розвідки «Наш 
отаман Гамалія...» , «Гусар із козацького гніздов’я»,  
«П’ять днів у Ніжині», «Тарасова Масляна», «Дві сед-
нівські весни», «Шкода того барвіночка…» . 

Книжка ілюстрована, зокрема, малюнками та 
портретами Шевченка, а на обкладинці вміщено 
фрагмент картини чернігівця, народного худож-
ника України Анатолія Шкурка «Тарас Шевченко в 
Седневі».

 

Знову подорожчав 
транспорт
В попередньому номері наша газета повідо-

мляла про подорожчання проїзду в міському тран-
спорті Чернігова. Зокрема,  на популярному  авто-
маршруті  № 37 було піднято ціну з 1,75 до 2 гри-
вень. Не встигла ця нова ціна побути кілька днів, 
як чергове подорожчання: проїзд у цій маршрутці 
коштує тепер 2,50. Навіть найдешевші автобуси 
№12 теж підняли ціну з 1,75 до 2 гривень.

Перевізники бідкаються, що для них теж все 
дорожчає і працювати все менш вигідно. Так це чи 
ні, але маршруток, мікроавтобусів і автобусів уже 
розвелося стільки, що на зупинках часто нема де 
стати тролейбусам. 

Промисловість 
області 

у першому кварталі 
У січні – березні 2014 р. виробни-

цтво промислової продукції в облас-
ті зросло проти торішнього на 0,7%. У 
добувній промисловості виробництво 
склало 91,0%, у переробній промисло-
вості — 105,1%, із постачання електро-
енергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря — 101,0%.

У переробній промисловості збіль-
шення обсягів відбулося на підприєм-
ствах машинобудування (на 18,8%), ме-
талургійного виробництва (на 12,6%), з 
виробництва харчових продуктів, напо-
їв та тютюнових виробів (на 7,5%), з ви-
робництва гумових і пластмасових ви-
робів (на 7%). 

Суттєвий приріст одержано у ви-
робництві соняшникової нерафінова-
ної олії, цегли невогнетривкої кераміч-
ної будівельної, вогнегасників, пожеж-
них машин, автобусів. Більше виробле-
но вершкового масла, жирних сирів, 
йогуртів, ковбасних виробів, паперу та 
картону, верстатів для оброблення де-
ревини.

Водночас  серед підприємств пере-
робної промисловості порівняно із січ-
нем – березнем 2013 р. спостерігалося 
зниження випуску обробленого рідко-
го молока, борошна, круп, хліба та хлі-
бобулочних виробів. Менше вироблено 
взуття, елементів збірних конструкцій 
для будівництва з цементу, бетону або 
штучного каменю, ручних інструментів.

Головне управління статистики 
в Чернігівській області

Триває масштабний проект «Захист цивіль-
них та громадянських прав в Україні». Він упро-
ваджується в 11 областях держави, в тому чис-
лі на Чернігівщині. Його реалізовує Всеукраїн-
ська коаліція з надання правової допомоги у 
співпраці з 13 регіональними неурядовими ор-
ганізаціями за підтримки Національного фонду 
підтримки демократії (NED).

У рамках проекту громадян інформують про 
їхні законні права, засоби правового захисту 
і доступність юридичних послуг. Кваліфікова-
ні юристи надають правову допомогу, готують 
необхідні процесуальні документи та, за необ-
хідності, представляють інтереси людей у судах. 
Основними цільовими групами проекту є по-
страждалі під час нинішніх суспільно-політич-
них подій, а також виборці, які братимуть участь 
у найближчих президентських виборах. 

«Трагічні революційні події останніх кількох 
місяців, коли вже колишня влада намагалася 
жорстко придушити протести, призвели до по-
ширення випадків порушення прав громадян, — 
розповідає виконавчий директор Всеукраїнської 
коаліції з надання правової допомоги Віталій Мі-
сяць. — Багато людей постраждали в результаті 
порушення права на свободу зборів й об’єднань 
та вираження думок. Деякі громадяни втратили 
робочі місця, інші були позбавлені законних пільг 
та послуг, окремі зазнали майнових збитків. Най-
трагічнішими є випадки, коли люди були поранені 
та втратили життя. Стає все більше громадян, які 
змушені залишати свої домівки і переїжджати в 
інші регіони країни, зокрема з Криму. Тому одним 
із завдань проекту є надання широкої безоплат-
ної правової допомоги таким людям».

Крім того, одним з найважливіших завдань 

для держави на сьогодні є проведення вільних, 
справедливих та прозорих виборів Президента 
України 25 травня. Минулий досвід виборів за-
свідчив, що значна кількість громадян були по-
збавлені громадянських прав через порушення 
законодавства щодо списків виборців. Тож чле-
ни Коаліції надаватимуть усю можливу допомо-
гу виборцям.

«Чернігівщину, як і всю державу, зачепили 
останні революційні події в Україні та їх наслідки, 
відчутний негативний відбиток на життя регіону на-
клала також зовнішня агресія проти нашої країни, 
— каже керівник Чернігівського громадського ко-
мітету захисту прав людини Віктор Тарасов. — Тому 
для правозахисників та юристів зараз є чимало ро-
боти, чимало осіб потребують нашої допомоги. Ну і, 
звісно, самі будучи виборцями, ми зацікавлені у до-
триманні виборчих прав наших співгромадян і бу-
демо працювати над цим у рамках Всеукраїнської 
коаліції з надання правової допомоги».

Для отримання безоплатної правової до-
помоги у сфері цивільного та виборчого пра-
ва громадяни можуть звертатися до Черні-
гівського громадського комітету захис-
ту прав людини на адресу: вул. Горького, 
57/1, м.Чернігів, 14000, телефон «гаря-
чої лінії»: (0462) 612-532.

Віктор ТАРАСОВ,
Чернігівський громадський комітет 

захисту прав людини
Тел./факс: +380 462 625-381
E-mail: protection.ua@gmail.com; web-site: 

www.protection.org.ua
http://www.facebook.com/Chernihiv.Human.

Rights.Committee

Рада дала старт 
Суспільному 

телебаченню і радіо 
Парламент 17 квітня ухва-

лив закон про Суспільне те-
лебачення і радіомовлення 
в Україні. Законом створю-
ється «Національна суспіль-
на телерадіокомпанія Укра-
їни» — на базі Національної 
телекомпанії України, Націо-
нальної радіо компанії України, 
Державної телерадіокомпанії 
«Всесвітня служба «Українське 
телебачення і радіомовлен-
ня»; Державної телерадіоком-
панії «Культура», обласних дер-
жавних телерадіокомпаній, 
Державної телерадіокомпанії 
«Крим», Київської державної 
телерадіокомпанії, Севасто-
польської державної телера-
діокомпанії; Української студії 
телевізійних фільмів «Укртеле-
фільм». Структурними підроз-
ділами НСТУ є Суспільне теле-
бачення і Суспільне радіо.

Статут НСТУ затверджуєть-
ся Кабінетом Міністрів Украї-
ни. 

Нагляд за діяльністю НСТУ 
здійснює Наглядова рада 
НСТУ, яка визначає основні 
напрями діяльності НСТУ, за-
тверджує редакційний статут, 
контролює його виконання. Та-
кож вона обирає на конкурс-
них засадах на чотири роки 
членів правління та голову 
правління НСТУ, приймає рі-
шення про дострокове припи-
нення їхніх повноважень.

Наглядова рада НСТУ скла-
дається з чотирнадцяти чле-
нів: по одному — від депутат-
ських фракцій Верховної Ради 
України поточного скликання 
та дев’ять членів від всеукраїн-
ських громадських об’єднань.

Фінансування НСТУ здій-
снюється за рахунок коштів 
Державного бюджету України 
протягом чотирьох років від 
дня набрання чинності цим За-
коном. 

Згідно із законом, трансля-
ція реклами, повідомлень про 
спонсорів та програм телепро-
дажів на каналах мовлення 
НСТУ, за деякими винятками, 
забороняється.

Напівроздержавлення 
медіа-простору

Отже, довгоочікуване утво-
рення суспільного мовлен-
ня, про яке так багато говори-
ли останніми роками, відбуло-
ся. Втім, це далеко не є «роз-
державленням» електрон ного 
інфомаційного простору на 
кшталт того, яке очікується в 
царині друкованих медіа. До 
речі, того ж дня Верховна Рада 
мала б проголосувати остаточ-
но багатостраждальний закон 
про реформування (роздер-
жавлення) державних і кому-
нальних друкованих ЗМІ, тоб-
то газет органів влади. І вкотре 
парламент не ухвалив цього 
закону. Влада ніяк не хоче ви-
пускати з рук пресу, за допомо-
гою якої самовідтворює себе. А 
це б міг бути тест на демокра-
тичність нової влади. 

Але в електронній сфері з 
роздержавленням ще склад-
ніше. З одного боку, основні 
наші телеканали давно недер-
жавні. Це приватні канали, які 
належать основним бізнес-
групам, або, як ще їх звикли у 
нас лаяти, — олігархічним кла-
нам. Нема жодного секрету, 
кому належать канали «Інтер», 
«1+1», «Україна», 5 канал, ICTV, 
СТБ та інші найбільші телемов-
ники. З основних каналів лише 
Перший національний є дер-
жавним, хоча всі попередні 
роки його важко було назва-

ти державницьким — швидше 
таким, що обслуговував ту чи 
іншу владу. Лише після перемо-
ги Єврореволюції канал потро-
ху стає дійсно державницьким.

Але що ж має протистояти 
«клановому» телебаченню? Те, 
що нині створюється у форма-
ті Суспільного телебачення, — 
це, скоріше, гібрид того таки 
державного мовлення із при-
сутністю громадського секто-
ра. Не кажучи вже про пряме 
державне фінансування (доту-
вання), досить подивитися, як 
воно утворюватиметься і хто 
ним керуватиме. Утворювати-
меться на базі тих же держав-
них телерадіокомпаній. Тобто 
у нас в області це буде рефор-
мування Чернігівської держав-
ної телерадіокомпанії «Сівер-
центр». Хто керуватиме цим 
усім, теж випливає із закону. 
Керівний орган — Наглядо-
ва рада, яка «визначає осно-
вні напрями діяльності», утво-
рюється самим парламентом і 
громадськими організаціями. 
Начебто демократично, вра-
ховуючи, що більшість членів 
ради будуть саме від громад-
ськості. Але водночас держа-
ві давно б час навести лад у 
громадському секторі. Він на-
чебто є і повинен бути «нео-
державленим», а проявом са-
мого громадянського суспіль-
ства. Це необхідне в демокра-
тичній державі. Але хоч торік 
і набув чинності новий закон 

про об’єднання громадян, у на-
ших громадських організаціях 
надто багато анархії, безладу. 
Давно напрошується їх пере-
реєстрація. Особливо врахо-
вуючи, що ось щойно закон на-
дав великі права громадсько-
му сектору в царині медіа-про-
стору, а не сьогодні – завтра 
посилить їхні повноваження 
у місцевих, а то й загальнона-
ціональних виборах. Навіть 
Єврореволюція, сколихнувши 
громадську активність людей, 
продемонструвала й чимало 
«піни» серед так званого гро-
мадського сектора. І не є се-
кретом, що за багатьма галас-
ливими «народними» організа-
ціями стирчать вуха певних по-
літичих сил.

Словом, поки що це далеко 
не народне, не суспільне і гро-
мадське мовлення. 

Нехай буде й таке, як ство-
рюється. Але водночас треба 
створювати справжні неза-
лежні електронні медіа. Такі, як 
Громадське телебачення Укра-
їни. Його створила група відо-
мих журналістів: Роман Скри-
пін, Данило Яневський, Мус-
тафа Найєм, Сергій Андрушко 
та інші. Це медіа самих медіа, 
як називають такі ЗМІ в тій же 
Польщі. Тобто медіальні струк-
тури, самодостатні у фінансо-
вому плані, самоврядні, керо-
вані самими журналістами, що 
є їх засновниками. Ще один 
формат — це медіа, фінансова-
ні самими споживачами — те-
леглядачами, радіослухачами, 
це своєрідне велике акціонер-
не товариство, де акціонери, 
власники таких медіа — самі 
споживачі, які визначають по-
зицію цих медіа.

Що ж, не все одразу. Але 
початок дано. Український ме-
діа-простір поволі трансфор-
мується. На порозі — й рефор-
мування друкованих ЗМІ, що 
давно назріло не лише з фінан-
сових причин, хоча цей фактор 
теж присутній. Не випадково ж 
днями не вийшов черговий но-
мер аж чотирьох районних га-
зет — державних, видань вла-
ди. Деякі з них існують років по 
80 – 90. Час би й до змін.

 
Петро АНТОНЕНКО 

Правозахисники 
допомагають громадянам 

Суспільне мовлення чи недомовлення? 
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Бліц-інформ
Релігійна сфера області
В області зареєстровано 927 релігійних орга-

нізацій, з яких 898 громад 28 конфесій, течій і на-
прямків. 55 релігійних організацій функціонують 
поза реєстрацією. Діє 11 православних монасти-
рів, 3 християнські місії, 2 духовні навчальні закла-
ди, 163 недільні школи. У церквах служать 780 свя-
щеників. 

На сьогодні релігійними громадами будується 
40 культових споруд 10 конфесій. Органами влади у 
2013 році релігійним громадам передано 3 культові 
споруди — пам’ятки архітектури та 5 приміщень, які 
раніше належали до соціально-культурної сфери. 

Пенсіонери області
На початок 2014 р. на обліку в органах Пенсій-

ного фонду області перебували 348,6 тис. пенсіоне-
рів, або 329 на тисячу жителів. 

79,8% отримують пенсії за віком, 12,7% — за ін-
валідністю, 4,6% — з причини втрати годувальника, 
2,0% — за вислугу років, 0,9% — соціальні пенсії. 

Середній розмір місячної пенсії, призначеної 
органами Пенсійного фонду, на 1 січня становив 
1351 грн (з урахуванням цільової та інших видів 
грошової допомоги, індексації), що на 55 грн біль-
ше, ніж рік тому.

Із загальної кількості пенсіонерів 67,9 тис. — ін-
валіди. Серед них 87,9% — інваліди праці, 7,4% — ін-
валіди війни, 3,8% — інваліди з дитинства, 0,6% — з 
числа військовослужбовців.

Середній розмір призначеної інвалідам місяч-
ної пенсії становив 1395 грн (з урахуванням цільо-
вої та інших видів грошової допомоги, індексації), 
що на 3,6% більше, ніж на початок 2013 р.

Із загального числа пенсіонерів 17,2% — пра-
цюють.

Розпродаж машин влади
Автопарк облдержадміністрації скоротять напо-

ловину. До цього чернігівських чиновників змушує  
жорстка економія бюджетних коштів. 

На торги виставили 10 автівок: п’ять «Волг», дві 
«сімки» і три «дев’ятки». Автомобілі вітчизняного ви-
робництва мають солідний пробіг.

Маршрутки до Києва — 
65 гривень: чернігівці 
пересідають на попутки
Ми повідомляли про спробу перевізників під-

вищити ціну на маршрутки між Черніговом і Киє-
вом з 50 до 60 гривень. Це спершу відклали, але 
подорожчання таки сталося, причому одразу до 
65 гривень.

Ще до травня минулого року ціна була 40 гри-
вень, тобто менш ніж за рік вона зросла на 62 від-
сотки. 

Народна відповідь на це не забарилася — соц-
мережі Фейсбук і Вконтакте вибухнули групами 
CHERNIGOVKIEV, де власники авто і пасажири зна-
ходять одне одного, маючи потребу їхати і вільні міс-
ця у своєму транспорті відповідно.

Група для тих чернігівців, кому потрібно в Київ і 
назад, стала популярною і у мережі Фейсбук лише 
за першу добу набрала більше 300 учасників із про-
позиціями поїздок.

Засуджено іноземця 
за контрабанду 
холодної зброї
Набув законної сили вирок Городнянського 

районного суду Чернігівської області у криміналь-
ному провадженні стосовно громадянина Росій-
ської Федерації, який контрабандно перемістив 
через державний кордон України бойову холодну 
зброю.

У грудні 2013 року на митному пункті пропуску 
«Сеньківка» під час прикордонно-митного огляду ав-
томобіля, який їхав із Росії, правоохоронці виявили 
та вилучили приховані від митного контролю чотири 
штик-ножі та саморобний меч-катану.

Встановлено, що 28-річний чоловік придбав ці 
речі на території сусідньої держави і з метою неле-
гального переміщення через кордон приховав їх у 
салоні автівки. Згідно з висновками експертизи, ви-
лучені предмети є бойовою холодною зброєю колю-
чо-ріжучої дії.

Розглянувши матеріали кримінального прова-
дження, суд визнав зловмисника винним за ч.1 ст. 
201 (контрабанда зброї) та ч.2 ст. 263 (носіння хо-
лодної зброї без передбаченого законом дозволу) 
Кримінального кодексу України та призначив йому 
покарання у вигляді штрафу — 12 тисяч гривень.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Як почуваються люди, 
котрі живуть у безпосеред-
ній близькості до межі, що 
розділяє донедавна дружні 
держави? 

Щорс. На центральній площі 
— досі вцілілий пам’ятник Лені-
ну. Людей у центрі Щорса навіть 
у вихідні небагато. Хоча до почат-
ку російської агресії в базарні дні 
життя тут вирувало.

«Половина щорсівців пере-
лаялась зі своїми родичами з Ро-
сії. Люди перестали їздити один 
до одного в гості. Машин із ро-
сійськими номерами тепер тут не 
побачиш. А донедавна росіяни й 
білоруси постійно приїжджали у 
Щорс за покупками — у нас же 
все дешевше, ніж у них», — роз-
повідає очільник районної «Само-
оборони» Володимир.

За його словами, люди в се-
лах війни бояться, але нічим не 
запасаються, погреби під бом-
босховища не облаштовують. Ро-
зуміють, що вимираючі села, де 
живуть переважно старі, ніхто 
бомбити не буде. Водночас дядь-
ки налаштовані рішуче.

«Люди кажуть: «Якщо росій-
ські війська підуть, ми їх зустріне-
мо навіть вилами. А то, може, ще й 
приховану із Великої Вітчизняної 
зброю дістанемо». Тут не все так 
просто, у нас — прикордонний ра-
йон. Люди партизанили, знають 
кожну стежку і окупації не допус-
тять. Якщо прийде ворог — скру-
чуватимуть і відправлятимуть на-
зад. Якщо танком приїде — «кок-
тейлями Молотова» зустрінуть. 
Партизанську війну виграти не-
можливо. Люди готові виходити 
з-за кожного дерева, з-за кож-

ної хати», — поділився настроя-
ми місцевого населення депутат 
Щорської райради Олег Хасенко.

З його слів, війни не хочуть 
не тільки українці, а й росіяни, 
які живуть у прикордонних селах. 
Коли там вивантажували військо-
ву техніку, вони казали: «Ляжемо 
на дорогу, але танки в Україну не 
пустимо». Про своє небажання 
воювати з українцями заявляють 
і російські прикордонники. Втім, 
усі розуміють: якщо прийде на-
каз стріляти, вони будуть змушені 
його виконувати.

Василь Мороз — уродженець 
села Єліне, в лісах якого у пері-
од Великої Вітчизняної війни ба-
зувалися головні партизанські 
з’єднання, говорить, що на його 
малій батьківщині панує повний 
спокій: «Ніхто до війни не готуєть-
ся, паніки немає. Селяни зараз 
картоплю садять», — жартує він. 
І жалкує, що путінська агресія за-
важає людям дружити.

«Лєпший друг у мене працює 
сільським головою в Хоромному 
Климівського району Брянської 
області. Щороку ми з ним зустрі-
чаємось на фестивалі «Дружба» 
у Сеньківці. Я хочу, щоб цей фес-
тиваль був, і ми дружили й далі. 
А поки що я дзвоню товаришу й 
кажу: «Спробуйте тільки на нас 
рушити!» А він змушений виправ-
довуватися за свого президента», 
— зі смутком розповідає чоловік.

Щорський район наполови-
ну вкритий лісами й болотами. За 
чутками, в єлінських лісах є по-
таємні стежки, які місцеві жителі 
передають із покоління в поколін-
ня. Вони нібито ведуть до схова-
нок зі зброєю, прикопаною ще в 

період Великої Вітчизняної. Ніхто 
не знає, в якому вона стані, але 
зараз місцеве населення, воче-
видь, виявляє більше інтересу до 
питання самозахисту. Це прояви-
лося і під час місячника здаван-
ня нелегальної зброї, який роз-
почався 1 квітня. За словами на-
чальника Щорського райвідділу 
міліції Андрія Зеляка, нині люди 
здають удвічі більше стволів, ніж у 
минулі роки, проте обрізи, які до-
бре стріляють, вони оформляють і 
забирають назад.

Місто Семенівка. В’їжджаючи 
в населений пункт, звертаєш ува-
гу на російську манеру зведен-
ня житлових будинків — ґанка-
ми просто на вулицю. Переважно 
будівлі одноповерхові, з гарним 
дерев’яним різьбленням. Городя-
ни живуть переважно у приватно-
му секторі, ведуть домашнє гос-
подарство. На охайних вулицях, 
як у селі, купками граються діти.

Cеменівцям прикро, що ро-
сійські друзі в соціальних мере-
жах називають їх бандерівцями, 
звинувачують у якихось гріхах. І 
що автомобілістам з кожним днем 
стає все важче проходити КПП. 
Усі українські автівки росіяни пе-
реводять на «червоний» коридор і 
перевіряють годинами. Будь-яку з 
машин вони можуть без пояснен-
ня розвернути назад. Семенівець 
Олексій вважає, що росіяни укра-
їнців тепер просто побоюються. 
«Їх налякали. Розповіли, що їхні 
солдати стоять на кордоні для за-
хисту від «бандерівців», щоб Укра-
їна на них не напала. По п’ятницях 
до нас на ринок за покупками за-
вжди приїжджало багато росіян. 
А зараз нема нікого. Схоже, вони 

нас бояться більше, ніж ми їх», — 
зауважив чоловік.

Прикордонне село Мхи, що за 
кілька кілометрів від державного 
кордону. Шлях до нього із Семе-
нівки пролягає дрімучим лісом. 
Половина будинків у Мхах — по-
рожні, а вік майже всіх 28 жителів 
— за 80. Ці люди вже нічого не бо-
яться, а дехто навіть мріє про ві-
чність. Єдина розвага для них — 
проїзд машин через село. Хоча з 
цим теж не густо. У багатьох нема 
ні радіо, ні телевізора, і єдиний 
вихід у світ — вікно.

«Живемо, як і жили. Наперед 
нічого не закуповуємо, харча-
ми не запасаємось. Як буде, так 
і буде», — каже 80-річна Ганна 
Іванівна. Її ровесниця Марія Ро-
манівна бідкається, що довго не-
має звістки від сина із Москви. 
«Син мені часто писав, а оце вже 
три тижні нічого не приходить. 
Мабуть, листи десь затримують 
через ці події», — скрушно зітхає 
хвора жінка.

Переживання через росій-
ську рідню має й удвічі молодша 
жителька Мхів Анна Кошман. Її 
хвилює, що сестра із Брянської 
області не зможе приїхати в Укра-
їну на річницю смерті матері — 
автобус «Семенівка – Климово» 
тепер не ходить. Не зможе про-
братися вона й потаємними стеж-
ками, якими раніше користували-
ся жителі прикордонних сіл. «З їх-
нього боку тепер стоять танки, а з 
нашого — прикордонники», — за-
значила жінка.

Наталія ПОТАПЧУК,
Укрінформ, «Північний вектор»

Скупчення російських військ поблизу пів-
нічного кордону України не може не виклика-
ти тривоги в українців. Тож «Народна само-
оборона» з Чернігова провела інспекційний 
рейд прикордонними районами Чернігівщи-
ни з метою перевірки бойового стану район-
них відділень «Самооборони», відпрацюван-
ня взаємодії.

Першим відвідали Щорс, місто партизан-
ської слави. Так само «партизанськими» мето-
дами діють і місцеві козаки із «Cамооборони», 
очолює яких Володимир Шаповал. Біля Що-
рса розташовано військовий блокпост, із за-
логою якого взаємодіють самооборонівці.

У Корюківському районі діє досить чи-
сельна і організована «Самооборона». Два 
основні відділки розташовані у Корюківці й 
Холмах, поруч з останнім також розташова-
ний блокпост. Козаків із Холмів очолює ко-
зацький отаман Володимир Андрійко. Корю-
ківці плідно співпрацюють із прикордонни-
ками, чимало «контрабандних доріг», лісових 
просік перекрили вони завалами з дерев. Усі 
хлопці мають законну зброю.

Місто Семенівка — найпівнічніший рай-
центр Чернігівщини. До кордону з Росією і 
контрольно-пропускного пункту «Миколаїв-
ка» звідси 10 км. Семенівщина межує з тим 
самим Климівським районом Брянської об-
ласті, де сконцентрована найбільша кількість 
російської військової техніки. Якщо вона ру-
шить в Україну, Семенівка першою постане 

на її шляху. І перші бої можуть бути саме тут. 
Попри внутрішню тривогу, населення містеч-
ка поводиться спокійно. Проте чоловіки не 
сидять склавши руки, а готуються захищати 
свої сім’ї.

«Близько місяця тому ми зорганізували-
ся у загін «Самооборони» і тепер патрулює-
мо вулиці міста. Коли організацію юридично 
зареєструють, ми зможемо допомагати при-
кордонникам і військовим на блокпостах. На-
род обурений агресивними діями наших сусі-
дів і готовий протистояти, якщо вони на нас 
підуть», — каже командир районного загону 
«Народної самооборони» Микола Гулак.

Поверталася до Чернігова «Народна са-
мооборона» через Сосницький та Менський 
райони. У першому діє потужна й чисель-
на «Народна самооборона», керівник якої — 
Анатолій Веремієнко. У другому «Народна са-
мооборона» тільки формується, проте місцеві 
підприємці об’єдналися у громадську органі-
зацію «Менська сотня», яка допомогла при-
кордонникам на суму близько півмільйона 
гривень.

Того ж дня осередки «Народної самообо-
рони» провели навчання із взаємодії. Трива-
ють заходи з підвищення боєготовності при-
кордонних організацій «Народної самообо-
рони».

Прес-служба Чернігівської 
обласної «Народної самооборони»

Чернігівська обласна 
«Народна самооборона»
Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Т. Шевчен-

ка, 7, приміщення Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації.

Тел.: (099) 178-69-08, (067) 275-57-06, 
(063) 608-52-73.

Громадське об’єднання «Народна само-
оборона» зародилося в час революційних подій 
зими 2013 – 2014 років. 

Спочатку метою існування руху був захист 
Майдану та розширення території Свободи на 
всю Україну. Нині, після перемоги Єврореволю-
ції, відділення «Народної самооборони» створе-
ні в усіх регіонах. 

Наші завдання: 
— підтримка громадського порядку; 
— захист територіальної цілісності України; 
— очищення влади від кримінальних та ан-

тиукраїнських елементів. 

Прикордоння Чернігівщини: 
за зовнішнім спокоєм — 

рішуча готовність боронити свій край

Фото С.Харченко, «Вести»Фото С.Харченко, «Вести»

Самооборона на варті 



№30   24 квітня 2014 року№30   24 квітня 2014 року4  Світ Чернігівщини

Міліцейська хроніка

Міліція затримала двох 
розбійників, які намагалися 

вбити таксиста 
7 березня близько опівночі до чергової час-

тини Менського райвідділу УМВС зателефонувала 
вкрай схвильована жителька с. Волосківці. Вона 
повідомила, що до неї додому зайшов скривавле-
ний чоловік. Господиня не злякалася відчинити по-
серед ночі незнайомій людині й негайно викликала 
«швидку допомогу». Тяжко поранений чоловік не міг 
розмовляти, проте зумів, перш ніж знепритомніти, 
власною кров’ю написати на підлозі номер своєї 
машини, якою заволоділи невідомі негідники.

Потерпілого з різаною раною шиї було достав-
лено каретою швидкої допомоги до Менської рай-
лікарні.

На місце події прибула слідчо-оперативна гру-
па Менського райвідділу внутрішніх справ і облас-
ного управління МВС, керівництво районної та об-
ласної міліції.

Спочатку було встановлено особу потерпілого. 
Ним виявився 43-річний мешканець с. Новий Біло-
ус Чернігівського району, який працює в Чернігові 
таксистом. Далі були розроблені детальні плани й 
заходи з розшуку зловмисників, які напали на во-
дія автівки.

Здобич розбійників було виявлено за дві доби 
після скоєння злочину. Закинутий легковик пра-
воохоронці знайшли поблизу с. Дягова Менсько-
го району, за десяток кілометрів від місця скоєн-
ня нападу. А для встановлення підозрюваних осіб 
знадобився майже місяць копіткої праці опера-
тивників.

Днями за підозрою у вчиненні кримінально-
го правопорушення було затримано в порядку ст. 
208 КПК України двох жителів Мени, двадцяти 
семи та двадцяти восьми років. Обом повідомле-
но про підозру у вчиненні злочину, передбачено-
го ч.3 ст.289 КК України «Незаконне заволодіння 
транспортним засобом, вчинене за попередньою 
змовою групою осіб, поєднане з насильством, не-
безпечним для життя чи здоров’я потерпілого», що 
карається позбавленням волі на строк від десяти 
до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Слід-
ство триває.

Шахраї повернуться за ґрати 
Працівники карного розшуку Чернігівського 

міськвідділу внутрішніх справ «по гарячих слідах» 
затримали телефонних шахраїв, які видурювали 
гроші у чернігівців. Затриманню шахраїв сприяла 
регулярна профілактична робота міліції та звер-
нення у ЗМІ до чернігівців із попереджувальними 
матеріалами. 

Дует шахраїв зателефонував до 85-річної жи-
тельки Чернігова увечері і зміненим голосом про-
шепотів: «Мамо, допоможи, я в міліції». Потім слу-
хавку взяв «слідчий» і повідомив: «Ваш син потра-
пив у ДТП, постраждала людина, але потерпілий 
готовий відмовитися від претензій за 10 тисяч гри-
вень». Він додав: якщо жінка згодна, то «колега» 
під’їде і забере гроші. У розпачі жінка погодила-
ся заплатити, але тут же згадала попереджувальні 
матеріали міліції у пресі й зателефонувала синові.

Пересвідчившись, що з ним усе гаразд, гос-
подиня набрала «102». Оперативники проінструк-
тували, як діяти жінці в цій ситуації. Коли один із 
шахраїв прийшов по гроші, його «на гарячому» за-
тримали оперативники карного розшуку міськвід-
ділу міліції. 

Під час перевірки було встановлено, що рані-
ше засуджені чоловіки (22 і 23 років) товаришува-
ли ще до ув’язнення. А коли вийшли на волю, вирі-
шили разом займатися телефонним шахрайством.

Усе продумали до дрібниць. Старший кримі-
нального дуету телефонував жертві з мобільно-
го і, якщо слухавку брала жінка, втягував її в роз-
мову. Розповідав, що її син потрапив у ДТП, скоїв 
наїзд на пішохода, що потерпілий згоден на миро-
ву за певну суму, наприклад, за 10 тисяч гривень. 
Жінки на емоціях самі не помічали, як розповідали 
шахраю всю інформацію про родичів і погоджува-
лися винести гроші. Якщо ж необхідних 10 тисяч у 
них не було, то шахраї не відмовлялися і від іншої 
суми. Були випадки, коли вони видурювали і по 4 
– 5 тисяч, і 100 доларів США. Отримані гроші чоло-
віки витрачали на вишуканий одяг та дорогі розва-
жальні заклади. 

Вже встановлена причетність підозрюваних 
до десяти шахрайств. Відносно молодиків відкри-
то кримінальне провадження за частиною 2 статті 
190 Кримінального кодексу України (шахрайство, 
вчинене повторно, або за попередньою змовою 
групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди 
потерпілому) — карається штрафом від п’ятдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або виправними роботами на строк від од-
ного до двох років, або обмеженням волі на строк 
до п’яти років, або позбавленням волі на строк до 
трьох років.

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Мережа закладів культури 
і мистецтв регіону залишається 
стабільною, її діяльність забез-
печують 1688 установ, тут 7124 
працівники.

Збереженню мережі спри-
яє і Постанова Верховної Ради 
України «Про впровадження мо-
раторію на закриття державних 
і комунальних закладів культури 
у сільській місцевості».

У 2013 році проведені між-
народні фестивалі:

— класичної музики «Сівер-
ські музичні вечори»;

— молодих виконавців су-
часної пісні та сучасного танцю 
«СіверТон»;

— «Грудневі театральні ве-
чори»;

— молодіжний фестиваль 
«Мистецькі барви» у м. Прилуки;

— фольклорний фестиваль 
національних культур «Поліське 
коло»;

— фестиваль гітарної музи-
ки;

— жіночої творчості ім. 
М.Заньковецької;

— фестиваль-конкурс ав-
торської пісні «На Голубих озе-
рах»;

– свято купальської тради-
ції «Івана Купала на Голубих озе-
рах»;

— свято «Нетлінне слово»;
— туристичний форум «Чер-

нігівщина туристична».
Всеукраїнські фестивалі:
— кобзарського мистецтва 

«Вересаєве свято»;
— літературно-мистецькі 

свята «Седнівська осінь», «Кача-
нівські музи».

Відкриті конкурси:
— мандрівний фестиваль-

конкурс аматорів цирково-
го мистецтва та оригінального 
трюкового жанру «Сіверська фе-
єрія»;

— традиційної слов’янської 
культури та бойових єдино-
борств «Київська Русь»;

— кларнетної музики «Його 
величність Кларнет»;

— свято народного майстра.
Обласні конкурси:
— фольклорний фестиваль-

конкурс ім. В.Полевика;
— обласне козацьке свято в 

м. Батурині;
— благодійний фестиваль 

дитячої та юнацької творчості 
«Звичайне диво-2013» серед ді-
тей із малозабезпечених сімей.

КЛУБНА РОБОТА
В області функціонує 775 

клубних закладів, 694 знахо-
дяться у сільській місцевості. Ді-
ють 2920 аматорських колекти-
вів: хорових — 1323, музичних 
— 202, хореографічних — 299, 
театральних — 512.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА
До сфери управління Мініс-

терства культури України нале-
жить 721 бібліотека. Це 3 облас-
ні, 22 районні, 2 міські ЦБС та 
Прилуцька ЦБ, 693 бібліотеки-
філії, в т.ч. 615 бібліотек у сіль-
ській місцевості. Користувачів-
дітей обслуговують 38 бібліотек 
для дітей.

На комплектування фондів 
для бібліотек області у 2013 році 
було виділено 2 398,3 тис. грн. 
На 01.01.2014 р. фонд бібліотек 
налічував 9 940 тис. примірни-
ків, що на 46,4 тис. менше порів-
няно з минулим роком. Загалом 
до бібліотек області протягом 
звітного року надійшло 135,72 
тис. примірників, що на 12,16 
тис. більше порівняно з минулим 
роком.

У фондах практично всіх бі-
бліотек області залишається не-
достатньою кількість книг укра-

їнською мовою, загалом — 4 
654,28 тис. прим. 

Потребують капітального 
ремонту понад 90 бібліотек об-
ласті, в тому числі обласні. 

Станом на 01.01.2014 р. 92 
бібліотеки мають комп’ютери 
(13% від загальної кількості), 69 
бібліотек мають доступ до Інтер-
нету.

З 2010 року бібліотеки Чер-
нігівської області є активними 
учасниками міжнародної про-
грами «Бібліоміст», яку підтри-
мує Міністерство культури Украї-
ни. Протягом дії програми 6 ЦБС 
— Варвинська, Новгород-Сівер-
ська, Козелецька, Бахмацька, 
Городнянська, Сосницька — та 
3 обласні бібліотеки обладнані 
комп’ютерною технікою в кіль-
кості 124 одиниці.

У 2013 р. відкрито Інтернет-
центри в обласній бібліотеці для 
дітей ім. М.Островського та об-
ласній бібліотеці для юнацтва, 
які є учасницями та переможни-
цями проекту «Бібліоміст».

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНІ 
ЗАКЛАДИ 
В області працюють 5 те-

атрально-видовищних закла-
дів: Чернігівський обласний 
академічний український му-
зично-драматичний театр ім. 
Т.Шевченка, Чернігівський об-
ласний Молодіжний театр, Черні-
гівський обласний дитячий (ляль-
ковий) театр ім. О.Довженка, 
Ніжинський академічний укра-
їнський драматичний театр ім. 
М.Коцюбинського, Чернігів-
ський обласний філармонійний 
центр фестивалів та концертних 
програм. Вони показали 1569 
вистав та концертних програм, 
які переглянуло 402 тис. гляда-
чів. Показано в районних цен-
трах і сільських населених пунк-
тах 151 виставу та концерт, об-
слуговано 90,9 тис. глядачів.

Проведено ХХІІІ міжнарод-
ний фестиваль «Слов’янські те-
атральні зустрічі» (обласний 
академічний український му-
зично-драматичний театр ім. 
Т.Шевченка), ІX міжнародний 
театральний фестиваль жіно-
чої творчості імені Марії Зань-
ковецької (Ніжинський укра-
їнський драматичний театр ім. 
М.Коцюбинського) та ХХVІ фес-
тиваль «Грудневі театральні ве-
чори» (обласний Молодіжний 
театр); у філармонійному центрі 
фестивалів та концертних про-
грам — міжнародний фестиваль 
класичної музики «Сіверські 
музичні вечори», міжнародний 
фестиваль гітарної музики.

Протягом року творчі колек-
тиви області та окремі виконав-
ці взяли участь у 23-ох міжна-

родних фестивалях в Україні, Ро-
сії, Білорусі, Польщі, Болгарії та 
Кіпрі.

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА
У нашій області діє мере-

жа початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закла-
дів, яка налічує 39 шкіл: 20 дитя-
чих музичних шкіл, 15 шкіл мис-
тецтв,  дитяча художня школа, 
дитяча хореографічна школа.

Початкові мистецькі на-
вчальні заклади області мають 
65 філій та класів, переважно в 
сільській місцевості. 8414 дітей 
отримують початкову мистецьку 
освіту у школах естетичного ви-
ховання області. 

В області діє 2 вищих на-
вчальних заклади І – ІІ рівня 
акредитації.

Контингент студентів у Чер-
нігівському музичному учи-
лищі ім. Л.Ревуцького скла-
дає 340 осіб. Ніжинське учи-
лище культури і мистецтв ім. 
М.Заньковецької торік випусти-
ло 98 фахівців.

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ
В області діють 15 націо-

нально-культурних товариств.
Щороку в серпні до черго-

вої річниці незалежності Укра-
їни проводиться міжнародний 
фестиваль національних куль-
тур «Поліське коло», збираючи 
найкращі творчі колективи на-
ціонально-культурних товариств 
області, представників різних 
етнічних груп Чернігівщини, 
України, ближнього і дальньо-
го зарубіжжя. У Чернігові вже 
восьмий рік активно діє міська 
громадська організація «Центр 
культурних традицій «Етнос», 
представники якої постійно ви-
вчають обряди, етнічні ритуали 
різних народів, проводять май-
стер-класи, творчі зустрічі, етно-
вечірки тощо.

МУЗЕЙНА СПРАВА
Протягом року в області діяв 

31 музейний заклад комуналь-
ної форми власності та 29 музе-
їв на громадських засадах. Торік 
відкрився Талалаївський крає-
знавчий музей.

Музейні установи відвідало 
474,6 тисячі осіб. 

До музейних зібрань на-
дійшло 4545 предметів, що на 
15% більше, ніж у 2012 році. 

За минулий рік відреставрова-
но 344 одиниці зберігання. По-
требують реставрації ще май-
же 5 тисяч.

У постійних музейних експо-
зиціях представлено 41% осно-
вного фонду, у виставковій ді-
яльності щороку використову-
ється 21% основного фонду.

Найбільше публікацій підго-
тували: історичний музей ім. В. 
В. Тарновського — 60, Ніжин-
ський краєзнавчий музей — 44, 
Новгород-Сіверський музей-за-
повідник «Слово о полку Ігоре-
вім» — 36. 

Понад 70% музейних закла-
дів оснащені сучасною оргтехні-
кою та підключені до мережі Ін-
тернет. 

16 музейних об’єктів Черні-
гівської області внесено до ту-
ристичних маршрутів регіональ-
них туристичних фірм, 7 — за-
гальноукраїнських фірм.

ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ
Протягом звітного року про-

ведено роботу щодо внесення до 
Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України 238 пам’яток 
археології по м.Чернігову (Ялів-
щина) та Ніжинському райо-
ну (всього на державному об-
ліку в області перебуває 8792 
пам’ятки культурної спадщини, з 
них внесено до Державного реє-
стру — 2015 пам’яток, у т.ч. 1774 
— національного та 341— міс-
цевого значення).

Що стосується укладен-
ня охоронних договорів на 
пам’ятки історії та монументаль-
ного мистецтва, ситуація за рік 
не змінилася. Аутсайдерами за-
лишаються Прилуцький район 
(тільки 68%) та м. Чернігів (65%). 
У частині укладення охоронних 
договорів на пам’ятки археоло-
гії тільки у Коропському районі 
ця робота виконана на 100%, у 
Ніжинському — на 83%, у Со-
сницькому — на 72%. Розпочато 
роботу в Носівському (на 18%), 
Срібнянському (на 18%), Черні-
гівському (на 14%) районах.

Протягом минулого року 
проведено інвентаризацію по-
над 330 об’єктів культурної 
спадщини у Городнянському 
(15), Ріпкинському (117) та Чер-
нігівському (206) районах. За 
результатами цієї роботи вияв-
лено 100 нових об’єктів історії 
та 10 курганів. 

***
Видатки на фінансування 

установ культури, мистецтв та 
навчальних закладів із загаль-
ного фонду бюджетів усіх рів-
нів у 2013 році складають 269,0 
млн грн, що на 4,5% більше, ніж-
за 2012 рік і становить 5,6% від 
загальної суми видатків на соці-
ально-гуманітарну сферу.

За 2013 рік установами 
культури області отримано дохо-
дів від надання платних послуг 
та інших надходжень на суму 
17,4 млн грн, що на 100,0 тис. 
грн більше, ніж за 2012 рік.

Департамент культури 
і туризму, національностей 

та релігій Чернігівської 
обласної державної адміністрації

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 
ЧЕРНІГІВЩИНИ

Про підсумки роботи закладів культури 
і мистецтв Чернігівської області за 2013 рік

Чернігівський 
Молодіжний театр. 

Сцена з вистави 
«Безіменна зірка». 

Театр ім. Т. Шевченка.
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Цікаві факти 
про Україну

Найбільша країна, 
яка знаходиться в Європі

Країна, що займає 0,41% 
світової території суші, в 
якій мешкає 0,85% населен-
ня планети та яка прино-
сить 0,20% світового вало-
вого національного продук-
ту. Країна, на території якої 
зосереджена чверть усіх за-
пасів чорнозему на Землі. 
Країна, яка входить до трій-
ки найбільших постачальни-
ків ячменю, є одним з най-
потужніших виробників зер-
на й разом із Францією, Ні-
меччиною та США є одним з 
найбільших виробників цу-
крового буряка. Наша країна 
входить до сімки найпотуж-
ніших у світі виробників рос-
линної олії, свинини, цукру і 
картоплі. 

Автор однієї з пер-
ших у світі Конституцій 
— український політичний і 
громадський діяч, соратник 
Івана Мазепи Пилип Орлик. 5 
квітня 1710 року його обрали 
гетьманом України у вигнан-
ні. Того ж дня Пилип Орлик 
оголосив «Конституцію прав 
і свобод війська Запорізько-
го». У США Конституцію ухва-
лили 1787 року, у Франції та 
Польщі — 1791 року.

Перший рамковий 
вулик винайдено в Україні 
1814 року Петром Прокопо-
вичем. Україна останніми ро-
ками впевнено зберігає міс-
це у трійці світових лідерів з 
виробництва меду. Виперед-
жаючи країни Європи за об-
сягами виробництва меду в 
кілька разів, Україна є одно-
часно першою у світі з вироб-
ництва меду на душу насе-
лення (1,5 кг).

В Україні — найбільші 
у світі запаси марганцевої 
руди: 2,3 млрд т, або близько 
11% від усього світового за-
пасу.

Найбільші чолові-
чі монастирі йменуються 
лаврами. Статус лаври мають 
лише шість монастирів у світі. 
Три з них знаходяться в Укра-
їні. Це Свято-Успенська Киє-
во-Печерська лавра в Києві, 
що отримала цей статус ще 
1598 року, Свято-Успенська 
лавра в м. Почаєві і Святогір-
ська Свято-Успенська лавра 
на Донеччині.

Острозька академія 
— перший вищий на-
вчальний заклад у Схід-
ній Європі, найстаріша укра-
їнська науково-освітня уста-
нова. У 1576 році князь Ост-
розький Костянтин-Василь 
заснував слов’яно-греко-
латинську академію в місті 
Острозі.

Перша гасова лампа 
винайдена у м. Львові пра-
цівниками аптеки «Під золо-
тою зіркою» Ігнатієм Лукасе-
вичем та Яном Зехом у 1853 
році. Того ж року у львівсько-
му шпиталі була проведена 
перша хірургічна операція 
при освітленні гасовою лам-
пою. Згодом гасова лампа 
була представлена на між-
народній виставці в Мюнхені, 
винахід відзначили спеціаль-
ною грамотою.

У разі вторгнення Росії до 
Східної України США готові ввес-
ти персональні санкції проти Во-
лодимира Путіна. Про це пише 
«Deutsche Welle» з посиланням на 
«The Times».

Як повідомляє видання, держ-
секретар США Джон Керрі заявив 
про персональні санкції віднос-
но господаря Кремля, якщо Росія 
введе війська на українську тери-
торію.

При цьому, вказує газета, 
мова йде про замороження 40 
мільярдів доларів російського 
лідера, які, ймовірно, лежать на 
рахунках у швейцарських бан-
ках.

The «Times», посилаючись на 
західні розвідслужби, пише, що 
особисті статки Путіна могли бути 
накопичені «завдяки солідним 
часткам акцій у  російських енер-
гетичних компаніях».

При цьому наголошується, що 
активи президента Росії розміще-

ні за кордоном не від його імені, 
а значить, простежити їх зв’язок з 
дійсним власником «безперечно, 
буде непросто».

Якщо ім’я російського прези-
дента буде внесено до списку осіб 
і компаній, до яких застосовують-
ся санкції, то перевіркою рахунків 
Путіна займеться відділ антите-
рористичної і фінансової розвід-
ки Мінфіну США, який раніше за-
морожував іноземні активи «Аль-
Каїди».

Ця структура може застосо-
вувати санкції лише щодо коштів, 
розміщених у фінансових інститу-
тах США. Однак при переведен-
ні активів у доларах трансфер по-
винен пройти через американські 
банки. Це дає право Мінфіну США 
заблокувати кошти, навіть якщо 
іноземний банк відмовляється від 
співпраці.

«Українська правда» 

Коли колона наших військових 
ганебно здалася в полон сепара-
тистам на Донбасі, передавши їм 
бронетранспортери, іншу зброю, 
дехто шукав їм виправдання. Мов-
ляв, як же вони могли б стріляти в 
натовп мирних громадян, де на вій-
ськових ішли й жінки та старі люди. 
Це лукавство. Якщо ті люди, за-
дурманені російською пропаган-
дою, йдуть штурмувати чи блокува-
ти військові підрозділи, — це вже 
не «мирні громадяни», і вони ма-
ють знати про це. А якщо цих людей 
штовхають автоматами у спини се-
паратисти, то це вже справжній те-
роризм. Так що армію за зраду і бо-
ягузтво виправдовувати не варто. 

Але мають рацію й ті, хто гово-
рить, що для боротьби із сепара-
тистами, тероризмом більше при-
стосовані не звичайні армійські, а 
спеціальні підрозділи. Їх у нас бага-
то, і це не лише сумновідомий «Бер-
кут». Питання, як і щодо армії, теж 
у тому, наскільки вони дисципліно-
вані, патріотичні, віддані народу. 

Ось що пише в Інтернет-газеті 
«Українська правда» Олег Єльцов 
(16.04.2014, матеріал «Кем вое-
вать?»). Фрагмент статті друкуємо 
в оригіналі. Там вказано ще міс-
ця дислокації цих підрозділів Вну-
трішніх військ МВС практично по 
всій Україні. Це не є жодною вій-
ськовою таємницею, адже знахо-
диться у вільному доступі. Врешті 
громадяни мають знати, які струк-
тури утримуються за рахунок дер-
жави — значить, на їхні податки. 

Для общего развития приведём 
самую общую информацию только 
по «спецам» ВВ.

«Барс» — 14-я отдельная брига-
да специального назначения. 

«Ягуар» — отдельный полк спе-
циального назначения.

«Гепард» — отдельный полк 
специального назначения ВВ МВД 
Украины.

«Тигр» — 47-й отдельный полк 
специального назначения.

В задачи «Барса», «Ягуара», «Ге-
парда» и «Тигра» входят действия в 
условиях крайнего осложнения опе-
ративной обстановки: групповые ху-
лиганские проявления, массовые 
беспорядки, бунты в местах лишения 
свободы, кроме того, оказание фи-
зической помощи пограничным вой-
скам Украины в случае осложнения 

обстановки на границе. Части могут 
использоваться в общевойсковых 
целях как штурмовые отряды в 
условиях вооружённого конфликта, 
обучены действовать как в оборо-
не, так и в наступлении. Вооружение 
— стрелковое и лёгкое артиллерий-
ское.

«Омега» — отряд специально-
го назначения и борьбы с террориз-
мом. Комплектуется офицерами. 
Личный состав имеет высокую под-
готовку. Задачи — антитеррорис-
тические мероприятия в условиях 
крайнего осложнения обстановки. 

Отряд имеет специалистов различ-
ного профиля: боевых пловцов, де-
сантников, сапёров, снайперов, аль-
пинистов и т. п.

«Вега» — отряд специального 
назначения. Подразделение анало-
гичное «Омеге».

«Скорпион» — спецподраз-
деление по охране атомных 
электростанций и научных учреж-
дений, имеющих ядерные реакторы. 
Совместно с военизированной охра-
ной и караульными подразделения-
ми внутренних войск отряд на посто-
янной основе несёт службу по охра-
не и обороне атомных объектов, в 
задачу входит проведение антитер-
рористических и антидиверсионных 
мероприятий на объектах особой 
важности.

«Тень» — рота разведки спе-
циального назначения батальона 
специального назначения 9-1 от-
дельной бригады Крымского тер-

риториального командования. 
Дислокация: г. Симферополь, Ав-
тономная Республика Крым. Под-
разделение предназначено для 
поиска и уничтожения террорис-
тических и разведывательно-
диверсионных групп в лесной и гор-
ной местности, а также проведения 
разведывательно-диверсионных 
мероприятий на временно оккупи-
рованной территории в условиях 
вооружённого конфликта (по зако-
нодательству Украины внутренние 
войска могут привлекаться к ме-
роприятиям только на территории 

Украины).
«Лаванда» — горнострелковая 

рота специального назначения вну-
тренних войск. Элитное подразде-
ление внутренних войск, комплек-
туется на конкурсной основе. Кан-
дидат должен иметь альпинистскую 
подготовку, быть физически раз-
вит, владеть приёмами рукопашно-
го боя и стрелковым оружием. В за-
дачи входит выполнение антитерро-
ристических мероприятий в горной 
местности, ликвидация незаконного 
вооружённого формирования, за-
держание особо опасного преступ-
ника, оказывающего вооружённое 
сопротивление, освобождение за-
ложников. В условиях вооружённого 
конфликта рота способна выполнять 
разведывательно-диверсионные и 
противодиверсионные мероприя-
тия.

Отряды специального назна-

чения территориальных командова-
ний ВВ МВД Украины — отдельные 
отряды специального назначения, 
созданные в структурах каждого 
территориального командования ВВ 
МВД Украины (Восточного, Западно-
го, Крымского, Северного, Централь-
ного, Южного).

А ведь ещё существует войсковая 
разведка, есть «Альфа» СБУ, «Сокол» 
УБОП МВД, «Булат» УДО... Было око-
ло 4000 «Беркута», да они всё чаще 
замечены в захватах госзданий на 
востоке, а до этого сыграли весьма 
важную роль в захвате Крыма.

С остальными тоже не всё одно-
значно. Например, бойцы «Альфы» 
отказались участвовать в операции 
по освобождению здания СБУ в До-
нецкой области. Эти грозные пар-
ни решили, что они не могут вое-
вать с невооружёнными граждана-
ми Украины. Что это, если не преда-
тельство?

…Профессионалы советуют: 
следует дать чёткий сигнал спе-
цам: по событиям в Киеве — все-
общая амнистия для всех, чья вина 
не будет доказана. Нельзя обви-
нить всех скопом: в законодатель-
стве Украины не предусмотрена кол-
лективная ответственность. Пусть 
спецназовцы реабилитируют себя 
на защите Родины, в борьбе с теми, 
кто стремится её развалить. Это не 
только повысит боевой дух тех, кто 
ещё хранит верность присяге, но и 
предупредит переход колеблющихся 
на сторону врага.

В то же время — никакого снис-
хождения трусам и предателям. Не 
выполнил приказ командира, отка-
зался участвовать в боевых дей-
ствиях — увольнение и дальней-
шие судебные разбирательства. 
Незаменимых нет! Кадровики 
должны поднять спецучёты, срочно 
пригласить на службу проверенных 
боевых спецов-патриотов. Таких до-
статочно — кто не замарался в по-
давлении мирных демонстраций, 
отлове журналистов и избиении все-
го, что шевелится.

Все разговоры о раздаче ору-
жия революционерам, народным 
массам и Бог знает, кому ещё — 
непродуктивны и вредны. Все, 
кто готов защищать Родину, — в 
военкоматы и на вербовочные 
пункты — под руководство матёрых 
командиров. Чтобы стрелять только 
по врагу, а не по инкассаторам.

Кримінальне провадження у спра-
ві про побиття журналістів і учасників 
Майдану найближчим часом можуть 
закрити. Таку інформацію отримала 
група юристів, яка з ініціативи «ЛІГА-
БізнесІнформ» у цьому слідчому про-
цесі захищала права 12 журналістів, 
побитих 1 грудня під час сутичок бійців 
«Беркута» і громадян на вулиці Банко-
вій у Києві.

Загалом тоді від дій працівників 
спецпідрозділу «Беркут» постраждали 
до 50 співробітників ЗМІ. 

Депутат, генерал міліції Геннадій 
Москаль заявив: «Зовсім ніхто не пока-
раний, і жодного прогресу по цих спра-
вах немає. Відомі прізвища всіх, хто ке-
рував побиттям людей 1 грудня на Бан-
ковій і в усі інші дні. Але всі вони втекли 
швидше за Януковича».

За неофіційною інформацією, яку 
отримали адвокати, прокуратура готу-
ється закрити або вже закрила кримі-
нальну справу, пов’язану з побиттями 
журналістів під час Майдану.

Про це свідчать і непрямі ознаки: 
слідчі не викликають адвокатів і їхніх 

клієнтів для участі у слідчих діях, із по-
рушеннями термінів і ухильно відпові-
дають на адвокатські запити, закрива-
ють інформацію, ігнорують зустрічі.

Адвокати вважають, що влада ви-
рішила просто визнати провину дер-
жавного апарату й виділити гроші по-
страждалим, але це може завадити 
встановити конкретних винних.

Координатор юридичної групи із 
захисту постраждалих журналістів Ар-
тем Афян припускає, що «держава не 
хоче додаткового ослаблення силово-
го апарату» в нинішній ситуації.

Адвокат журналіста Олександра 
Заклецького Віталій Титич упевнений: 
процесуально справу збираються по-
ховати. «Сам факт об’єднання декіль-
кох кримінальних справ із різними 
кваліфікаціями — це механізм прова-
лу справи. У такому контексті в неї не-
має жодної судової перспективи. Уя-
віть собі, припустімо, що в одній спра-
ві проходять півтори тисячі звинувачу-
ваних і близько п’яти тисяч потерпілих. 
Яким може бути судове провадження?» 
— сказав він.

За побиття журналістів 
можуть нікого не покарати

США можуть «заморозити» 
40 мільярдів Путіна — «The Times»

«Барс», «Ягуар», «Гепард», «Тигр»: 
ким вгамувати сепаратистів  і терористів?
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Лариса ШЧИРАКОВА — бі-
лоруська журналістка з Гомеля, 
член місцевого відділення Біло-
руської асоціації журналістів, не-
залежної громадської організації 
працівників медіа. Як незалежна 
журналістка вона співпрацює з 
багатьма ЗМІ, в тому числі теле-
баченням. Недавно у складі де-
легації гомельців була в Черніго-
ві учасницею міжнародного се-
мінару журналістів «Майдан і ме-
діа», організованого БАЖ і нашою 
газетою «Світ-інфо». Потім приїздила як тележурналістка робити 
репортажі про наше місто і область, спростовувати чутки і злісну 
дезінформацію про Україну, якою обробляють білорусів російські 
телеканали.

Пані Лариса — випускниця Гомельського державного університету, за 
фахом — учитель історії. Вчителювала в школі, останніми роками активно 
займається журналістикою і громадською діяльністю, насамперед — у на-
ціональній культурно-просвітницькій організації «Талака» («Толока»), анало-
гічній українській «Просвіті». В інтерв’ю нашій газеті Лариса Шчиракова роз-
повідає про сьогодення Республіки Білорусь. Нам дуже важливо знати про 
братній сусідній народ якомога більше, спростовувати ті численні міфи про 
країну, якими переповнені наші медіа, а відтак уява українців, чернігівців.

6 Світ наших сусідів

Лариса Шчиракова в роботі: 
веде репортаж з одного 

із блокпостів «Самооборони» 
на Чернігівщині. 

— Пані Ларисо, поговорімо 
спершу про буденне життя білору-
сів, зокрема гомельців. Скільки, 
наприклад, коштує у вашому місті 
проїзд у тролейбусі?

— Я взагалі намагаюся їздити 
своєю машиною, а проїзд у тролей-
бусі коштує 2700 білоруських рублів 
— майже 3 гривні. Це якщо купити 
талон у кіоску, а коли в самому тро-
лейбусі, то 3100. Проїзд у маршрут-
ках дорогий, коштує на ваші гроші 
приблизно 7 гривень. 

— Ціни самі по собі свідчать не 
про все. Порівняймо їх із доходами 
людей. У вас є таке поняття, як міні-
мальні зарплата і пенсія? 

— Так звана соціальна пенсія, 
яку отримують навіть ті, хто не пра-
цював, у перерахунку на валюту — 
десь 100 доларів. Щодо мінімальної 
зарплати: на одних з минулих вибо-
рів Лукашенко обіцяв 300 доларів, 
на останніх виборах — 500. Але еко-
номіка неефективна, прибутки бра-
ти ніде, і далеко не всі стільки отри-
мують. Звичайно, є люди, які мають і 
по тисячі в доларах, але мінімальних 
500 ми не досягли, хоча про них тов-
кмачать постійно. Може, в Мінську 
заробітки й вищі, але, коли візьмемо 
менші міста, а тим паче взагалі про-
вінцію, село, то там добре, як заро-
бляють 200 – 300, в перерахунку на 
долари. У нас у місті теж багато хто 
працює за цю зарплату.

— 2 – 3 тисячі в гривнях — це 
все ж непогано, як для нас. Хоча, 
повторімо, все треба порівнювати 
з цінами. Скільки в Гомелі коштує 
буханка хліба — приблизно, в се-
редньому?

— На ваші гроші приблизно 
7 гривень.

— Який у вас рівень безробіття?
— Знаєте, як ото кажуть, є брехня, 

велика брехня і статистика. За офіцій-
ною статистикою безробітних у нас 
усього кілька відсотків. Та це рахують 
людей, які зареєструвалися на біржі. 
Але навіщо людина піде на ту біржу, 
адже там можуть притягти до громад-
ських робіт, кудись у колгосп. То люди 
просто не реєструються, числяться 
працюючими, але насправді багато 
людей без роботи. У Гомельській об-
ласті мешкають 1 мільйон 300 тисяч 
людей. І десь 300 тисяч трудових ре-
сурсів ніде не обліковано, офіційно не 
працюють. Може, хтось щось робить 
удома, шиє чи в’яже, але більша час-
тина цих людей, десятки і сотні тисяч, 
працюють на Росію. Їздять на робо-
ту в Москву, недавно працювали на 
об’єктах Сочинської олімпіади.

— Це при тому, що ваша об-
ласть не має кордону з Росією. Сво-
го часу, років 12 – 15 тому, у вас у 
місті діяло чимало громадських ор-
ганізацій, скажімо, та ж «Толока», 
«Молодий фронт». Як зараз із гро-
мадським рухом?

— «Толока» — найстаріша го-
мельська громадська організація, 
займаємося білоруською історі-
єю, мовою, фольклором, просвітни-
цтвом, аналогічно українській «Про-
світі», про яку ми знаємо. Раніше 
громадських організацій було біль-
ше, але існування їх під тиском при-
звело до зменшення кількості. Осо-
бливо актуальною для нас є пробле-
ма збереження і розвитку білорусь-
кої мови. Ця проблема загострилася 
після виборів 1994 року.

Громадські організації — необ-
хідна й велика складова громадян-
ського суспільства. Але це щось не-
підконтрольне, з точки зору влади. 
Що таке авторитарний режим? Коли 
я була керівником громадської ор-
ганізації, точно знала, що мій теле-
фон прослуховувався. Десь з 2001 
року гайки затискаються, діяльність 
громадських організацій весь час 
ускладнюється. Зареєструвати гро-
мадську організацію — ходіння по 
муках. Треба бути затятою людиною, 
щоб за таке взятися. Ось перша про-
блема — юридична адреса для орга-
нізації. У нас це повинна бути адре-
са, лише виведена з житлового фон-
ду, в жодному разі не на квартирі. 
Тобто треба десь орендувати офіс. 
Але як недержавній організації, що 
не має і не повинна мати прибутку, 
сплачувати немалу оренду? 

— У  багатьох країнах, в Україні 
також, громадські організації отри-
мують гранти від тих чи інших фон-
дів, благодійних організацій, в тому 
числі зарубіжних, усе це — згідно з 
нашим і міжнародним законодав-
ством.

— У нас це «обставили» так, що 
воно практично неможливе. Напри-
клад, Фонд «Відродження» в країні 
закрили. Усе за логікою авторитар-
ного суспільства. Отримання гран-
тів начебто й не заборонене, але їх 
треба «провести» через державні ор-
гани, зареєструвати. І ось сидять чи-
новники й вирішують, отримає гро-
мадська організація надані спонсо-
рами кошти чи ні. І трапляється, що 
дозволу не дають і кошти відправля-
ють назад спонсорам.

— Нагадайте, скільки років 
є президентом Олександр Лука-
шенко?

— З 1994 року, 20 років, якраз 
виросло нове покоління. Останні ви-
бори були наприкінці 2010 року, на-
ступні будуть у листопаді 2015-го. Те-
пер каденція глави держави — не 4 
роки, як було раніше, а 5. 

У березні цього року в нас у кра-
їні були місцеві вибори. Але виборів 
як таких у нас нема, якщо на них го-
лосує за кандидатів 80 – 90 відсо-
тків виборців. Це пройшли так звані 
місцеві вибори, ми їх називаємо «ду-
рибори». Обирали місцеві ради, як у 
радянські часи. 

— Кого ви обрали в обласну, 
міську ради?

— Хто кого обирав? Останні 
справжні вибори були у нас 1994 
року, коли Лукашенко справедливо, 
легально переміг. Усе решта — це 
були шоу, призначення на посади де-
путата або палати парламенту, або 
місцевої ради. Часто туди виряджа-
ють керівників шкіл, лікарень, осо-
бливо літніх людей.

— Як самі білоруси оцінюють 
ситуацію, життя у своїй країні?

— Почнімо з того, що люди за-
лякані. Ось ми, журналісти, працю-
вали у вас у Чернігові. Тут люди від-
криті, не бояться, усміхаються, йдуть 
на контакт. У нас ми виходили як 
журналісти на опитування грома-

дян. Ставиш абсолютно не політичні 
запитання, а люди перепитують: «А 
нас не посадять?» Начебто говорять 
з гумором, іронією, але все ж запи-
тують. Є страх. Люди вже не перший 
рік працюють за контрактною систе-
мою, від директора до прибиральни-
ці, прив’язані, тобто під контролем, 
щоб уже ні вліво, ні вправо. І праце-
давець може просто звільнити пра-
цівника. 

— А чого боятися пенсіонерам? 
— У них генетичний страх, у де-

кого ще від часів Сталіна. Вони дума-
ють, що це Лукашенко дає їм пенсії.

— У нас в Україні вважають, що 
відсотків 80 – 90 білорусів задово-
лені своїм життям. 

— Реально Лукашенко набирає 
на виборах у великих містах десь 50 
відсотків. Але в глибинці, у райцен-
трах, селах голосують за нього ма-
сово. Я уважно дивлюся на цих пен-
сіонерів, у тому числі в містах. Бачу, 
що на декому пальто від 70-х чи 80-х 
років минулого століття, я такі ще за-
стала в дитинстві. Запитую: невже 
тобі так добре живеться, якщо на 
тобі пальто, куплене ще замолоду? 
Починає сваритися. Узагалі ж люди 
намагаються не висловлювати сво-
їх думок. Чим бути задоволеними? 
За комунальні платежі віддають гри-
вень по 500. У нас усі масово похво-
ріли — це наслідки Чорнобиля. Тож, 
якщо на вашу валюту, ще кілька со-
тень гривень іде на ліки. Дорогі про-
дукти харчування.

— Ви ж, білоруси, межуєте з 
Польщею. Люди можуть порівняти 
життя двох країн? Як часто вони мо-
жуть побувати в тій же Польщі? 

— Близько 60 відсотків наших 
людей ніколи не були за кордоном, 
на Заході. Але є люди, які живуть у 
західних областях Білорусі, у яких 
міцні стосунки з Польщею, вони їз-
дять на закупівлі в ту країну. Бачать 
тамтешнє життя і можуть порівняти з 
нашим. Це незрівнянне.

— А в мас-медіа що люди ба-
чать і чують?

— До одної бабусі приїхали жур-
налісти. Вона їм і каже: «Я хочу жити 
в Білорусі». Їй кажуть: «Так Ви ж і жи-
вете в Білорусі». «Ні, — каже бабця, 
— я хочу в тій, яка по телевізору». Там 
країна дуже красива, показують, як 
у нас орють, молотять.

— Ще одна популярна у нас 
думка: в Білорусі порядок, нема ко-
рупції. 

— Можливо, корупція у нас і 
менша, ніж в Україні. Як каже Лука-
шенко, він весь час «перетряхує» ка-
дри, а багатьох ще й відправляє на 
нари. Але постійно крадуть і далі, ко-
гось знову ловлять, судять. Недавно 
у нас посадили в тюрму мера Гомеля 
і деяких його заступників — за шах-
райство із квартирами.

— Що нині у вашому телепрос-
торі?

— Ми просто знаходимося під 
впливом російського інформацій-
ного поля. Люди до такого ступеня 
зомбовані, їм так промили мізки, що 
у них нема якоїсь власної рефлексії 
на події.

— Що у вас протистоїть цій ро-
сійській пропаганді? Незалежна 
преса? Опозиційні політичні партії?

— У нас у такому класичному ва-
ріанті політичних партій нема. У нор-
мальному варіанті політична партія 
має можливість прийти до влади, 
впливати якимось чином на політи-
ку. Нічого цього наші партії не мо-
жуть, тому вони поступово деграду-
ють, зменшується їх кількість.

— У вас же, здається, нема і 
провладної чи провладних партій?

— Було, створювали якусь «Білу 
Русь», але толком нічого не вийшло. 
Які партії? У нас є один політик, ко-
трий все знає, каже, коли садити чи 
копати бульбу, як вкрутити лампоч-
ки. Нащо нам політики, партії? Наші 
партії — це якісь політичні клуби, їх 
вплив на громадськість обмежений.

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО

Ця доволі гостра точка зору на 
країну цілком зрозуміла, адже журна-
лістка належить до опозиційних сил. 
Але головне — нам треба якомога 
більше знати одне про одного, україн-
цям і білорусам, намагатися розуміти 
одне одного. Життя змінюється, євро-
пейські цінності не оминуть і древній 
слов’янський білоруський народ, який 
має багату історію і славні європей-
ські традиції минулого.

Характерно, що, попри всю за-
лежність від Росії, той же президент 
Лукашенко однозначно засудив ро-
сійську агресію в Криму і насиль-
ницьке приєднання півострова до 
Росії, так само, як засуджує і спро-
би сепаратизму на Сході України, ви-
словлюється за єдність Української 
держави. Недавно на прикордон-
ні відбулася зустріч Олександра Лу-
кашенка з Головою Верховної Ради 
України і в.о. Президента Олексан-
дром Турчиновим на офіційному рів-
ні, чим глава Білорусі визнав закон-
ність нової української влади.

Час іде, неминучим є напрям єв-
ропейського вибору обох країн. Два 
наші сусідні народи століттями жили 
разом, а свого часу — в єдиній потуж-
ній європейській державі — Вели-
кому князівстві Литовському, осно-
вними територіями якого були якраз 
землі України і Білорусі. Нам і далі 
жити по-сусідськи, по-європейськи. 

Білорусь сьогодні: 
без міфів і декорацій

ГомельГомель



№30   24 квітня 2014 року№30   24 квітня 2014 року 7Україна і світ

Москва, Петербург, Ставропольський край і Татарстан очо-
люють рейтинг міжетнічної напруженості в Росії. Про це йдеть-
ся в першому рейтингу міжетнічної напруженості в регіонах РФ, 
підготовленому Центром вивчення національних конфліктів ра-
зом із «Клубом регіонів».

Автори доповіді пофарбували регіони в п’ять кольорів  —  
від червоного (кольору найбільшої напруженості) до синього, 
яким позначені найспокійніші регіони. У червоний в рейтингу 
пофарбовані Москва, Санкт-Петербург, Ставропілля і Татар-
стан. У цих регіонах були «неодноразові випадки масових на-
сильницьких дій» на національному підґрунті.

Серед «синіх» регіонів (їх 31) є республіки зі складним наці-
ональним складом  — наприклад, Кабардино-Балкарія і Кара-
чаєво-Черкесія. До цієї групи входять також Чечня, Калмикія, 
Хакасія, Мордовія.

Дослідження ЦВНК і «Клубу регіонів» (Інтернет-портал ке-
рівників регіонів РФ) проводилися з 1 вересня 2013 р. по 20 бе-
резня 2014 р. за відкритими джерелами, а також шляхом опиту-
вання вчених, експертів у галузі національних відносин.

За підрахунками авторів рейтингу, за цей час у Росії відбу-
лося 570 «етнічно мотивованих конфліктних дій». Основними 
причинами етнічної напруженості автори рейтингу називають 
неконтрольовану міграцію; соціально-економічну депресію, 
яка призводить «до пошуку винних» та ксенофобії. Також  —  від-
сутність виразної національної політики; непоінформованість 
населення про реальну ситуацію і відсутність культури міжнаці-
онального спілкування; протистояння еліт і кланів на тлі висо-
кого рівня корупції та масової бідності населення.

«Українська правда»

Штрихи історії

Жертви вибуху 
ДніпроГЕСу

18 серпня 1941 року, на виконання наказу Сталіна, підроз-
ділом НКВС було підірвано греблю знаменитої гідроелектро-
станції ДніпроГЕС.

Про підрив греблі не було попереджено ні населення й уста-
нови міста Запоріжжя, ні населення інших міст і сіл, розташова-
них на берегах нижче за течією Дніпра, ні навіть командуван-
ня Південного фронту, військові частини якого, що відступали, 
переправлялися через Дніпро та були розташовані у дніпров-
ських плавнях.

У результаті вибуху 20 тонн вибухівки в греблі з’явився про-
лом: гігантська хвиля води з великою швидкістю пройшлася 
плавнями Великого Лугу (зараз ця територія переважно зато-
плена водосховищем Каховської ГЕС) і забрала життя у понад 
120 тисяч людей — мешканців прибережних міст і сіл, біженців, 
поранених з медсанбатів, військових.

Упродовж 40 років радянська влада офіційно заявляла, що 
ДніпроГЕС знищили німці.

Фашист Гітлер — 
комуніст Сталін: 

політичні близнюки
У Гітлера — червоний прапор. У Сталіна — червоний прапор. 

Гітлер правив від імені робітничого кла-
су, партія Гітлера називалася робітни-
чою. Сталін теж правив від імені робіт-
ничого класу, його система влади офі-
ційно іменувалася диктатурою проле-
таріату. Гітлер ненавидів демократію і 
боровся з нею. Сталін ненавидів демо-
кратію і боровся з нею. Гітлер будував 
соціалізм. Сталін будував соціалізм. Гіт-
лер вважав свій шлях до соціалізму єди-
но правильним, а всі інші шляхи — збо-
ченням. Сталін вважав свій шлях до со-
ціалізму єдино правильним, а всі інші 

шляхи — відхиленням від генераль-
ної лінії. Соратників по партії, які від-
хилялися від правильного шляху, та-
ких як Рем і його оточення, Гітлер не-
щадно знищував. Сталін теж нещадно 
знищував усіх, хто відхилявся від пра-
вильного, на його думку, шляху. У Гіт-
лера — чотирирічний план. У Сталіна 
— п’ятирічні. У Гітлера одна партія при 
владі, інші — в тюрмі. І у Сталіна одна 
партія при владі, інші — в тюрмі. 

У Гітлера партія стояла над держа-
вою, країною керували партійні вож-
ді. І у Сталіна партія стояла над держа-

вою, країною керували партійні вожді. У Гітлера з’їзди партії були 
перетворені на грандіозні вистави. І у Сталіна — теж. Головні свя-
та в імперії Сталіна — 1 травня, 7 – 8 листопада. В імперії Гітле-
ра — 1 травня, 8 – 9 листопада. У Гітлера — Гітлерюгенд, молоді 
гітлерівці. У Сталіна — комсомол, молоді сталінці. Улюблена жінка 
Гітлера, Гелі Раубал, була на 19 років молодша за нього. Улюблена 
жінка Сталіна, Надія Аллілуєва, була на 22 роки молодша від ньо-
го. Гелі Раубал покінчила життя самогубством. Надія Аллілуєва — 
теж. Гелі Раубал застрелилася з гітлерівського пістолета. Надія Ал-
лілуєва — зі сталінського. Обставини смерті Гелі Раубал загадкові. 
Існує версія, що її вбив Гітлер. Обставини смерті Надії Аллілуєвої 
загадкові. Існує версія, що її вбив Сталін. Гітлер говорив одне, а 
робив інше. Як і Сталін. 

Ряд депутатів путінської фракції 
«Єдина Росія», Компартії та ЛДПР 
(партія Жириновського) Держав-
ної Думи Росії виступили з вимогою 
порушення кримінальних справ, у 
тому числі проти колишнього пре-
зидента СРСР Михайла Горбачова, 
за ліквідацію Радянського Союзу. 
Цей демарш, звичайно, можна на-
звати карикатурним. Але водночас 
він свідчить, що нинішня політична 
верхівка Росії безнадійно хвора на 
шовінізм. 

Чому саме 
Горбачов, ко-
трий на сконі 
СРСР до остан-
нього прагнув 
зберегти ту 
державу, об-
стоюючи дово-
лі дивну ідею 
«незалежнос-
ті республік у 
складі єдиної 
союзної дер-
жави»? Біль-

ше ревнителі колишнього Союзу звикли 
в його розвалі звинувачувати глав Ро-
сії, України і Білорусі Єльцина, Кравчука 
і Шушкевича, які, від імені своїх держав, 
підписали 8 грудня 1991 року Біловезь-
кі угоди про ліквідацію СРСР. Чи, може, 
російських парламентарів стримує той 
факт, що і Кравчук, і Шушкевич — грома-
дяни інших держав? А щодо Єльцина, то 
справа не лише в тому, що він уже в інших 
світах. Історія дасть оцінку цій неорди-
нарній постаті. А поки що варто зазначи-
ти, і це російські парламентарі добре зна-
ють, що саме Єльцин звів на російський 
трон Володимира Путіна. Не в прямому, 
звісно, сенсі, а практично саме так. На-
прикінці 1999 року Єльцин, не добувши 
кілька місяців до завершення своєї пре-
зидентської каденції, за станом здоров’я 
залишає посаду президента Російської 
Федерації. І просто… передає цю посаду 
Путіну, призначивши того своїм наступ-
ником, виконуючим обов’язки президен-
та. На цій посаді Путін був кілька місяців, 
поки у травні 2000 року, вигравши прези-
дентські вибори, не вступив офіційно на 
посаду президента. Це так, штрих на тему 
нинішніх балачок Путіна про легітимність 
нової української влади. Принаймні наш 
в.о. президента призначений на цю поса-
ду парламентом, згідно із Конституцією, 
— як його спікер, на відміну від отої «пе-
редачі престолу» в Росії.

Але повернімося до інкримінованої 
Горбачову вини в «розвалі Союзу». І тут 
ми зачіпаємо серйозну і глибоку тему — 
роль особи в історії. Горбачов на тлі істо-
рії — питання дуже цікаве й складне. Де-
тально про це ви можете прочитати в № 4 
нашої газети, в публікації «Гобачов: часи 
перемін». 

Що означали всі ті колосальні пере-
міни в СРСР за часів Горбачова? Якими 
насправді були причини розвалу СРСР? 
Серед них називають хронічне відста-
вання СРСР від Заходу в економіці, чого 
не могли компенсувати сировинні ресур-
си. Також повний програш Союзом гонки 
озброєнь. Варто назвати й такий фактор, 

як усепланетне поширення інформації. 
Інтернет тільки починався, але супутни-
ковий зв’язок, надпотужні радіо- і теле-
візійні передавачі зарубіжжя вже не до-
зволяли тримати громадян СРСР в інфор-
маційній блокаді. Одним із ключових мо-
ментів стало пробудження національної 
самосвідомості народів СРСР, що також 
спонукало розвал цієї імперії, утвореної 
Московією протягом століть агресії і за-
гарбань. 

Для мислячих людей мого покоління, 
кому в передгорбачовський період, тоб-
то в час «розквіту застою», було від 30-ти 
до 40-а, Горбачов — постать однозначно 
симпатична. І нехай давня китайська му-
дрість говорить, що «важко жити в часи 
перемін», це були переміни цікаві, хвилю-
ючі, як свіже повітря в задушливій атмос-
фері імперії.

Варто зазначити, що Михайло Гор-
бачов — українець по матері. У матері, 
українки Марії Пантеліївни Гопкало, бать-
ко був з Чернігівщини, мати — з Харків-
щини. Батько Горбачова, Сергій Андрійо-
вич Горбачов, — росіянин. Зростання на 
Ставропіллі, у степових старовинних ко-
зацьких краях, вплив матері, чуті з дитин-
ства українська мова й українські пісні, 
які Горбачов добре знає і любить і досі, 
— все це якимось чином виховувало в 
ньому психологію свободи, що, безумов-
но, позначилося і на його політичних по-
глядах.

Горбачовська перебудова, як було 
названо ті переміни, — це тема окремої 
розмови. Тут варто лише коротко згада-
ти законодавче анулювання керівної ролі 
КПРС у житті СРСР, те, що вперше в дер-
жаві було запроваджено не декларова-
ну, а реальну альтернативність на вибо-
рах. З початком демократизації почали 
виходити на волю політв’язні. 1985 року 
повернувся в Україну В’ячеслав Чорно-
віл, 1988 року вийшов з ув’язнення Лев-
ко Лук’яненко. У грудні 1986 року з ініціа-
тиви Горбачова був звільнений із заслан-
ня в Горькому видатний учений Андрій Са-
харов.

Швидко змінювалася сама суспільна 
атмосфера після десятиліть терору, по-
тім — гниття, застою. Те, що десятиліття-
ми ходило в самвидаві, за що пересліду-
вали, вийшло у вільний духовний простір: 
Михайло Булгаков, Андрій Платонов, Бо-
рис Пастернак. В українській літерату-
рі поверталися імена і твори таких пись-
менників, як Іван Багряний, Євген Ма-
ланюк та інші непримиренні противники 
комуністичного режиму. Поверталися до 
читача дисиденти Микола Руденко, Олесь 
Бердник. Публікувалося те, що досі хо-
дило лише в самвидаві: деякі вірші Ліни 
Костенко, Василя Симоненка, Володими-
ра Сосюри. Україна повертала собі твор-
чість геніального Василя Стуса. 

Далі було завершення 1989 року га-
небної 10-літньої війни в Афганістані, па-
діння Берлінської стіни, кінець так звано-
го соціалістичного табору в Європі. 1990 
року Горбачов став лауреатом Нобелів-
ської премії миру. 

А тепер повернімося до звинувачень 
нинішніх російських «яструбів» у «розвалі 
СРСР». У них коротка пам’ять. Біловезь-
ку угоду підписали глави саме тих трьох 
держав, що 1922 року були засновника-
ми СРСР: Росія, Україна і Білорусь. Усіх за-

сновників було 6: це також республіки За-
кавказької Федерації — Грузія, Вірменія, 
Азербайджан. Але на момент Біловежжя 
всі три вже проголосили свій суверенітет, 
тобто вийшли зі складу СРСР, який розси-
пався на очах: Грузія — 6 квітня, Вірменія 
— 21 вересня, Азербайджан — 18 жов-
тня 1991 року. Більше того, сама Росія 
проголосила свій суверенітет, тобто прак-
тично вихід із Союзу, ще 12 червня 1990 
року, Україна — 16 липня того ж року. Бі-
ловезька угоду було потім ратифіковано 
парламентами всіх трьох країн-підписан-
тів. А Україна підтвердила незалежність, 
проголошену 24 серпня 1991 року, ще й 
всенародним референдумом 1 грудня, 
за тиждень до Біловежжя. І нарешті таке: 
на початку 1992 року в Алма-Аті рішення 
про ліквідацію СРСР і утворення замість 
нього СНД підписали всі колишні респу-
бліки Союзу, крім, звичайно, Прибалтики, 
адже Латвія, Литва і Естонія, які задовго 
до розпаду Союзу відновили свою неза-
лежність, проголосили, що вони ніколи й 
не входили до СРСР, а були окуповані ним 
у передвоєнний період. 

А коли вже російські депутати заба-
лакали про «розвал» СРСР, то варто на-
гадати: не було чого розвалювати, бо 
СРСР юридично взагалі… не існував. 
Тоді, в грудні 1922 року, перший Всесо-
юзний з’їзд Рад лише проголосив Декла-
рацію про утворення СРСР, а ухвалений 
з’їздом договір про таке утворення по-
винні були затвердити, ратифікувати всі 
досі незалежні республіки, які утворю-
вали нову державу. Це так і не було зро-
блено, зокрема Україною. Принаймні сто-
совно того договору, ухваленого з’їздом. 
Цей договір зазнав шахрайських перепи-
сувань і підтасовок — Москва вдалася до 
цього за абсолютною аналогією із сумно-
відомими Переяславськими угодами. 

Ось така історія. Вона, поза сумні-
вом, добре відома російським парламен-
тарям. То для чого ж весь цей політичний 
цирк? Абсолютно очевидно: все це на-
пряму пов’язане з нинішньою окупаці-
єю Росією Криму і подальшою її агресією 
щодо України. 

Ось, наприклад, що сказав росій-
ський політолог Орєшкін в інтерв’ю Росій-
ській службі Бі-Бі-Сі: «Треба знайти вину-
ватих. Це сталінська модель управління, 
коли влада робить руйнівні кроки, такі як 
колективізація або масові репресії. Гор-
бачов, напевно, комусь здався хорошою 
фігурою, щоб на ньому сконцентрувати 
цю негативну енергетику і показати, що 
такі люди розвалили Радянський Союз, 
а ми не дозволимо ворогам, які нас ото-
чують, розвалити Росію». За словами екс-
перта, питання про те, наскільки право-
мірними були події 1991 року, не в остан-
ню чергу викликані анексією Криму: 
«Вперше масштабним чином змінюються 
внутрішньополітичні кордони пострадян-
ського простору на користь Російської 
Федерації. Була Абхазія, була Південна 
Осетія, але вони так і залишаються неза-
лежними, невизнаними державами, а тут 
на офіційному рівні ми приєднали до себе 
цілу область України».

У цій ситуації дехто в Росії вчерго-
ве порушує питання про «розвал Союзу». 
Далі буде? І це вже не фарс, а біда хворої 
на шовінізм Росії. 

Петро АНТОНЕНКО

Фашизм Росії
Москва і Петербург очолюють 

рейтинг міжетнічної ворожнечі у Росії
Сверблячка Сверблячка 
за Союзомза Союзом
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Здається, це Блок сказав, що 
людині в житті потрібно не так ба-
гато «своїх» книг, але шукати їх тре-
ба все життя, перечитавши цілі гори. 

З часом усе менше шукаєш і від-
криваєш щось нове, бо давно визна-
чився з цими «своїми» книгами. Так 
само зі своїми письменниками. Є 
для мене улюблені книги у багатьох 
авторів. Але є і улюблені письменни-
ки, творчість яких найближча зага-
лом, у яких читаєш будь-яку сторінку. 
У мене серед зарубіжних письмен-
ників — австрієць Стефан Цвейг, 
француз Екзюпері, американець 
О.Генрі й колумбієць Габріель Гарсіа 
Маркес. І саме в нього, у Маркеса, 
— книга, єдина з тих, яку я прочитав 
тричі. По двічі прочитав «Анну Каре-
ніну» Льва Толстого, роман «Лялька» 

поляка Болєслава Пруса, але ту кни-
гу — тричі. Це «Сто років самотнос-
ті». Якщо в неофіційній і, звичайно, 
суб’єктивній (бо кожен назве своє) 
ієрархії саме Маркеса називають 
найвидатнішим письменником су-
часності, то найвидатнішою такою 
книгою найчастіше називають саме 
його роман «Сто років самотності». 

Зізнаюсь: коли я доволі вже дав-
но вперше прочитав роман — не те 
що майже нічого не зрозумів, а про-
сто сприйняв це як щось грандіозне 
за пеленою романтичного туману. 
За другим прочитанням туман пово-
лі розвіювався, а втретє читав, уже 
просто купаючись у цій прозі, якнай-
ближче сприймаючи кожне її слово 
і фразу. Зараз хочеться знову пори-
нути в це, відкривши будь-яку сторін-

ку роману. 
Я назвав Маркеса колумбій-

ським письменником. Але Маркес, 
народжений і на все життя закоріне-
ний у маленькому містечку Араката-
ка в глибині Колумбії, справедливо 
вважав себе (і вважали його) водно-
час людиною Латинської Америки, 
людиною планети Земля. Й річ не в 
тім, що останні кілька десятиліть він 
прожив у столиці Мексики. Річ у все-
планетності його творчості.

Іспаномовна література, одна 
з найвеличніших в історії людства, 
дала світові багатьох видатних пись-
менників. Один з них — Габріель Гар-
сіа Маркес.

Якщо латиноамериканську літе-
ратуру, а це, окрім, звичайно, Мар-
кеса, і Хорхе Луїс Борхес, Хуліо Кор-
тасар, Алехо Карпентьєр, Маріо Вар-
гас Льоса, вважають чи не найбіль-
шим феноменом світової літератури 
ХХ століття, то феноменом у фено-
мені є так званий магічний реалізм, 
найяскравішим представником яко-
го і є Маркес. Найповніше це вияви-
лося в уславленому романі «Сто ро-
ків самотності» — з одного боку, за-
земленому на реаліях Колумбії ХХ 
століття, з іншого —насиченому буй-
ною фантазією гарячих латиноаме-
риканців.

Після цього роману я став чита-
ти у Маркеса все. Прочитав ранню 
книгу письменника «Полковнику ні-
хто не пише», чомусь саме її автор 
називає кращою у своїй творчості — 
такими бувають примхи письменни-
ків, і це дійсно чудова повість. Вра-
зила повість «Хроніка смерті, про 
яку всі знали заздалегідь», оповідь 
про якесь тотальне запаморочен-
ня мешканців маленького містечка, 
котрі, як сомнабули, йшли назустріч 

дійсно всім відомій, навіть, можна 
сказати, запланованій загибелі од-
ного зі своїх земляків. Усезагальне 
запаморочення — як це добре зна-
йоме у хворому на тоталітаризм ХХ 
столітті. 

Блискуча новелістика письмен-
ника доповнює його велику прозу. 
Оповідання «Старий з крилами» ві-
доме чернігівським театралам за 
поставленою Андрієм Бакіровим 
кілька років тому на сцені театру ім. 
Шевченка цікавою виставою. Шко-
да лише, що цей спектакль, присвя-
чений ювілею заслуженого артиста 
України Петра Мороза і поставле-
ний якраз у день його 80-річчя, так 
і залишився виставою одного дня. 
А візьмімо оповідання «Остання по-
дорож корабля-привида». У ньому… 
одне речення. Ні, це повнокровне 
оповідання на кілька сторінок тек-
сту, але в ньому дійсно одна-єдна 
крапка, в самому кінці. І це не про-
сто якийсь формалізм, це все орга-
нічне, отака форма саме цього опо-
відання. Втім, аналізувати, препару-
вати прозу Маркеса — справа не-
вдячна, її треба читати.

Окремо скажу лише про пре-
красний роман «Кохання під час хо-
лери». Його я прочитав одразу піс-
ля публікації у нас, у другій полови-
ні бурхливих і цікавих 1980-х. Таку 
щемливу, проникливу оповідь про 
любов непросто знайти у світовій лі-
тературі, багатющій творами на цю 
тему. Для мене в цьому ряду — зга-
дані вище «Анна Кареніна» і «Ляль-
ка», хоч ці два романи одного ряду 
за стилістикою, а у Маркеса — щось 
особливе за щемливістю, тонким ві-
зерунком оповіді. Оповідь про ко-
хання юного Флорентіно Аріси до 
Ферміни Даси, яке він ніс через усе 

життя і якого чекав, за його висло-
вом, «п’ятдесят три роки, сім місяців 
і одинадцять днів».

У 2007 році в США, добившись 
нарешті дозволу письменника на 
екранізацію, що Маркес, враховую-
чи магію його прози, давав нечас-
то, роман було екранізовано. Голов-
ні ролі у фільмі зіграли знаменитий 
іспанський актор Хав’єр Бардем та 
італійська актриса Джованна Мец-
цоджорно.

Своєрідною любовною оповід-
дю є й одна з останніх книг автора, 
повість «Записник з моїми сумними 
курвами» — попри епатажну назву, 
дійсно гімн любові.

Зараз, коли Маркеса не стало, 
мене, як і дуже багатьох людей, за-
скочило якесь відчуття раптового 
духовного сирітства. Так, звичай-
но, письменнику в березні виповни-
лося вже 87 років. Так, він не один 
рік мужньо боровся з хворобами, 
в тому числі двічі подолавши онко-
логічні захворювання. І все ж хоті-
лося, щоб Габо, як його звали міль-
йони людей, був з нами якомога до-
вше, бо без нього у світі дійсно стане 
і стає самотніше. Його пам’ять спо-
нукає нас, грішних суєтою, знову пе-
речитувати ним написане і прочита-
ти ще не прочитане. Якось за метуш-
нею я й сам ще не прочитав останніх 
з написаних письменником творів: 
роману «Про любов та інших бісів», 
автобіографічну трилогію «Жити, 
щоб розповісти про життя». 

Сумно стало без тебе, Габо, хо-
лодніше і незатишніше у цьому за-
плутаному світі. Втішає, що насправ-
ді ж самотності нема, коли на землю 
приходять такі люди. 

Петро АНТОНЕНКО

ГАБРІЕЛЬ ГАРСІА МАРКЕС:
ТЕПЕР — СТО РОКІВ САМОТНОСТІ

Но её молитвы не были услышаны. Наобо-
рот. Как раз в это время Флорентино Ариса 
признался матери, и та отговорила его вру-
чать девочке лирические излияния на се-
мидесяти страницах мелким почерком, так 
что Фермине Дасе пришлось ждать до кон-
ца года. Её сердечные волнения становились 
всё отчаяннее, по мере того как близились 
декабрьские каникулы: терзала мысль, как 
устроить, чтобы видеть его и чтобы он мог её 
видеть те три месяца, когда она не будет хо-
дить в школу. Сомнения не разрешились до 
самой Рождественской ночи, когда в церкви, 
во время всенощной, сердце в её груди захо-
лонуло вдруг от вещего чувства, что он сейчас 
из толпы смотрит на неё. Она не осмелилась 
повернуть головы, потому что сидела меж-
ду отцом и тётушкой, и не могла позволить, 
чтобы они заметили её смятение. На выходе 
из церкви, в сумятице, она так явно почув-
ствовала его, так ясно ощутила его присут-
ствие, что в дверях центрального нефа, слов-
но повинуясь неодолимой силе, поглядела 
через плечо и увидела в двух пядях от своих 
глаз другие глаза, будто заледеневшие, мерт-
венно-бледное лицо и губы, окаменевшие от 
любовного ужаса. Помертвев от собствен-
ной смелости, она вцепилась в руку тётушки 
Эсколастики, чтобы не упасть, и та через 
кружевные митенки почувствовала ледяной 
пот её руки и подбодрила еле уловимым дви-
жением, означавшим безоговорочную под-
держку. До самого рассвета, не помня себя, 
бродил Флорентино Ариса по улицам, мимо 
подъездов, украшенных разноцветными фо-
нариками, под треск фейерверка и рокот 
местных барабанов в гомонящей толпе, жаж-
давшей успокоиться, он смотрел на кипящий 
вокруг праздник сквозь слёзы, оглушённый 
неотступной мыслью: это он, а не Господь ро-
дился нынешней ночью.

Наваждение стало ещё мучительнее че-

рез день, когда он в час сиесты, ни на что не 
надеясь, проходил мимо дома Фермины Дасы 
и увидел её и тётушку, сидящих у дверей под 
миндалевым деревом; это была точная копия 
той картины, только на этот раз под открытым 
небом, которую он увидел через окно комнаты 
для шитья: девочка обучала чтению тётушку. 
Фермина Даса переменилась: вместо школь-
ной формы на ней было свободное льняное 
платье наподобие хитона, складками ниспа-
давшее с плеч, а на голове — венок из живых 
гардений, в котором она походила на короно-
ванную богиню. Флорентино Ариса сел в пар-
ке на скамейку так, что они наверняка его ви-
дели; на этот раз он не стал притворяться, буд-
то читает, а сидел, не сводя глаз с недостижи-
мого видения, однако та не сжалилась и ни 
разу не поглядела в его сторону.

Сначала он подумал, что они случай-
но перенесли урок под миндалевое дерево 
— в доме постоянно шёл ремонт, — но в по-
следующие дни понял, что Фермина Даса, по-
видимому, собиралась находиться здесь, где 
он смог бы видеть её каждый день, в тот же 
час, все три месяца каникул, и эта мысль при-
дала ему новые силы. У него не было ощуще-
ния, что они видят его, он не уловил никаких 
признаков интереса или недовольства, но в её 
безразличии было теперь какое-то новое си-
яние, и оно воодушевило его настойчивость. 
В один прекрасный день, в конце января, 
тётушка неожиданно положила шитьё на стул 
и вышла, оставив племянницу одну у дверей 
под ливнем осыпавшихся с миндаля жёлтых 
листьев. Воодушевлённый предположением, 
что ему, возможно, специально предоставля-
ют случай, Флорентино Ариса перешёл через 
улицу и остановился перед Ферминой Дасой 
так близко, что услышал хрипотцу её дыхания 
и шедший от неё цветочный дух, по которым 
он будет узнавать её потом до конца дней. 
Стоя с высоко поднятой головой, он заговорил 

отважно, как сумеет заговорить только ещё 
один раз, полвека спустя, и точно по такому же 
поводу. 

— Прошу одного: примите мое письмо, — 
сказал он. 

Фермина Даса не думала, что у него такой 
голос: ясный и твёрдый, он никак не вязался с 
его томными манерами. Не поднимая глаз от 
вышивания, она ответила: «Я не могу его при-
нять без отцовского позволения». Флорентино 
Арису с ног до головы обдало жаром её голо-
са, и его приглушённого звона он не забудет 
уже до самой смерти. Однако он остался твёрд 
и тотчас же возразил:

— Примите его. — И смягчил твёрдость 
своего тона просьбой: — Речь идёт о жизни и 
смерти.

Фермина Даса не взглянула на него, не 
оторвалась от вышивания, но решение её 
приоткрыло дверь, за которой был целый мир.

— Приходите сюда каждый день, — сказа-
ла она, — и ждите, когда я сяду на другой стул.

Флорентино Ариса не понял, что означа-
ли её слова, но в понедельник на следующей 
неделе увидел со своей скамейки в парке ту 
же самую картину с одной разницей: когда 
тётушка Эсколастика вошла в дом, Ферми-
на Даса поднялась и пересела на другой стул. 
Флорентино Ариса, с белой камелией в петли-
це сюртука, перешёл через улицу и предстал 
перед ней. И проговорил: «Это самый великий 
момент в моей жизни». Фермина Даса не под-
няла на него глаз, но кинула взгляд окрест и 
увидела пустынные улицы в послеполуденной 
жаре и ворох мёртвых листьев, кружащийся 
под ветром. 

— Давайте его сюда, — сказала она. 
Флорентино Ариса думал принести ей 

все семьдесят страниц, которые знал на-
изусть, — столько раз он их перечитывал, 
— но потом решил ограничиться запиской 
на половинке листа, сдержанной и ясной, в 

которой просто предлагал ей главное: не-
колебимую верность и вечную любовь. Он 
вытащил записку из внутреннего карма-
на сюртука и поднес её к глазам озабочен-
ной вышивальщицы, которая всё ещё не ре-
шалась взглянуть на него. Она увидела голу-
бой конверт в окаменевшей от страха руке и 
протянула пяльцы, чтобы он положил на них 
письмо, она не хотела, чтобы он тоже заме-
тил, как дрожат у неё руки. И тут произошло 
такое: птичка вспорхнула в ветвях миндале-
вого дерева и капнула прямо на вышивание. 
Фермина Даса быстро спрятала пяльцы за 
стул, чтобы Флорентино Ариса не заметил, 
что произошло, и первый раз подняла на него 
своё пылающее лицо. Флорентино Ариса, по-
прежнему держа письмо в руке, невозмути-
мо сказал: «Это доброе предзнаменование». 
И она поблагодарила его, улыбнувшись ему 
первый раз, взяла конверт, сложила вдвое и 
спрятала за лиф. Тогда он вынул из петлицы 
камелию и протянул ей. Она не приняла цвет-
ка: «Это — цветок помолвки». И, понимая, 
что время истекает, снова напустила на себя 
обычную строгость.

Кохання під час холери
Уривок з роману

Пішов з життя найвидатніший письменник сучасності
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Тут цитати з виступів, 
інтерв’ю самого Габріеля Гарсіа 
Маркеса, а також фрази з його 
творів. Насамперед з перепо-
внених афоризмами романів 
«Сто років самотності», «Кохання 
під час холери», а також «Полков-
нику ніхто не пшие», «Осінь патрі-
арха», інших. Не будемо вирахо-
вувати й розрізняти, що саме го-
ворить особисто письменник, а 
що — його герої, і він сам, може, 
й не поділяє цих думок. Усе це — 
світ Маркеса — цікавий, барвис-
тий, несподіваний, мудрий.

Умій цінувати того, хто без тебе не 
може, і не ганяйся за тим, хто щасли-
вий без тебе!

Якщо любиш — відпусти. Якщо 
воно твоє — воно повернеться.

Люди настільки не праві, думаючи, 
що, коли вони старіють, то перестають 
любити: навпаки, вони старіють тому, 
що перестають любити.

Як шкода, що ми зустрічаємо «не 
тих» задовго до того, як зустрічаємо 
«тих».

Хвилина примирення дорожче від 
цілого життя, прожитого в дружбі.

Помилятися — це людська влас-
тивість, а властивість звалювати свою 
провину на іншого — людське подвійно.

Треба прислухатися до голосу ди-
тини, якою ти був колись і яка існує ще 
десь усередині тебе. Якщо ми прислу-
хаємося до дитини всередині нас, очі 
наші знову отримають блиск. Якщо ми 
не загубили зв’язку з цією дитиною, не 
порветься і наш зв’язок з життям.

Якщо до чогось долучена жінка, я 
знаю, що все буде добре. Мені абсо-
лютно зрозуміло, що жінки правлять 
світом.

Жінки набагато більше уваги 
звертають на підтекст, ніж на саме за-
питання.

...Він так палко ліз їй у душу, що, 
шукаючи для себе вигоду, знайшов 
любов, так старався опанувати її сер-
цем, що полюбив сам...

Секрет спокійної старості полягає 
в тому, щоб увійти в гідну змову із са-
мотністю.

Правда чи вигадка — яка різни-
ця? Все стане правдою з часом, будь-
яка дурниця!

Великі біди завжди породжували 
великий достаток. Вони змушують лю-
дей хотіти жити.

Минуле — брехня, для пам’яті не-
має доріг назад.

Кожна мить життя — це можли-
вість.

Люби так, ніби тебе не зраджували.
Працюй так, ніби тобі не потрібні 

гроші.
Танцюй так, ніби тебе ніхто 

не бачить.
Співай так, ніби тебе ніхто не чує.
Живи так, ніби живеш у раю.

Я не ношу капелюха, щоб ні перед 
ким його не знімати.

Любов, як не що інше, — природ-
ний талант. Або вмієш це від наро-
дження, або не зумієш ніколи.

Весь світ хоче жити в горах, не ро-
зуміючи, що справжнє щастя в тому, як 
ми піднімаємося вгору.

Знання і мудрість приходять до нас 
тоді, коли вони вже не потрібні.

Він зробив для неї, здається, все, 
що можна, за винятком одного — за-
був запитати: чи здатні всі ці його ста-
рання зробити її щасливою?

Посміхайся, не надавай біді задо-
волення.

Не обманюйтеся, не думайте, на-
чебто щось, чого чекаєте і на що спо-
діваєтеся, буде тривати довше, ніж це 
бачать ваші очі.

— Ти поводишся зі мною так, наче 
я якийсь там…

— Навпаки, наче тебе ніякого тут.

Нема таких ліків, здатних виліку-
вати те, що може вилікувати щастя.

Він намагався втопити свій давній 
біль у чужих розбитих серцях.

«Не бійтеся, — сказав він, знизив-
ши голос. — Не вперше жінка божево-
ліє через чоловіка».

Гірко померти, якщо смерть ця 
буде не від любові.

Втілюй свої мрії. Ця мить прийшла.

Стань кращим і сам зрозумій, хто 
ти, перш ніж зустрінеш людину, стосов-
но якої будеш сподіватися, що вона 
тебе зрозуміє.

Якщо ви зустрінете свою справ-
жню любов, вона від вас нікуди не по-
дінеться — ні через тиждень, ні через 
місяць, ні через рік.

Життя — це лише нескінченний 
ряд щасливих можливостей вижити.

Немає нічого більш схожого на са-
мотність влади, ніж самотність слави.

Безлюбий секс — втіха для тих, 
кого не наздогнало кохання.

У кожної людини є своя мова лю-
бові!

— Якщо хочеш садити троянди — 
саджай, — сказав він.

— Їх з’їдять свині, — сказала вона.
— Ну і що, — сказав полковник. 

— Зате якими смачними будуть свині, 
якщо їх відгодовувати трояндами.

Думки не мають батька, вони літа-
ють над нами, як янголи.

Щоразу відривався від занять і 
телефонував цілими днями, день за 
днем, поки не зрозумів, що в цього те-
лефону немає серця.

Якщо крила не є істотним елемен-
том для визначення різниці між ястру-
бом і літаком, вони можуть служити 
для розпізнання янголів.

Він був ідеальним чоловіком: ні-
коли в житті нічого не підняв з підло-
ги, ніколи не гасив світла, ніколи не за-
чиняв дверей. І вранці, в досвітній тем-
ряві, коли на сорочці в нього не виста-
чало ґудзика, вона чула, як він казав: 
«Людині потрібні дві дружини, одна — 
для кохання, інша — для пришивання 
ґудзиків».

Заблукавши в нетрях самотнос-
ті своєї неосяжної влади, він втратив 
провідну нитку.

Він говорив так, ніби серце три-
мав на відкритій долоні.

— Мрія! — сказала жінка. — Із 
мрії каші не звариш.

— Каші не звариш, але вона наго-
дує, — відповів полковник.

— Може, вип’ємо разом?

Чоловік зніяковів:
— Вважатиму за честь.
— А за задоволення?

«Усі вони однакові, — скаржилася 
Урсула. — Спочатку ростуть спокійно, 
слухаються, серйозні, начебто і мухи 
не скривдять, але варто тільки бороді 
з’явитися, і відразу ж їх на гріх тягне».

Люди живуть і носять одні й ті ж 
імена — і різні, майже карнавальні, 
маски. Хто відрізнить героя від зрад-
ника, а повію від святої?

Речі теж живі, треба тільки вміти 
розбудити їхню душу.

...Вона володіла рідкісним да-
ром не існувати доти, поки в ній не 
з’явиться необхідність.

І він прийняв генерала Сатурно 
Сантоса до себе на службу, зробив 
своїм гуардаеспальдасом, з тією, од-
нак, умовою, щоб той ніколи не стояв 
у нього за спиною.

Ніколи не віддавай наказу, якщо 

не впевнений, що його виконають!

Наказую протягом сорока восьми 
годин знайти Деметріо Алдоуса живим 
і доставити його до мене, якщо ж він 
буде знайдений мертвим, то до мене 
він повинен бути доставлений живим, 
а якщо він узагалі не буде знайдений, 
ви все одно зобов’язані доставити 
його до мене.

У сімейному житті куди легше ухи-
литися від катастроф, ніж від прикрих 
дрібниць.

Світське життя, яке бачилося їй та-
ким туманним, поки вона його не зна-
ла, насправді обернулося всього-на-
всього системою завчених слів, якими 
люди світу заповнювали своє життя, 
щоб не перерізати один одного.

Головне в житті суспільства — вмі-
ти справлятися зі страхом, головне в 
житті подружжя — вміти справлятися 
з нудьгою.

Навіть у ті повні сум’яття і туги дні, 
коли він, невидимий, стежив за нею і 
чекав відповіді на перший лист, вона 
завжди поставала йому в сяйві ясно-
го дня, де, немов облите рожевим до-
щем, цвіло мигдалеве дерево і де за-
вжди, будь-якої пори року, був квітень.

Ревнощі — немов шведські сірни-
ки: загоряються тільки від власної ко-
робки.

Чоловіки зазвичай розквітають 
осінньою молодістю, перша сивина на-
дає благородства їхній зовнішності, і 
вони раптом знову стають блискучими 
і спокусливими, особливо в очах мо-
лодих жінок, водночас  їхнім зів'ялим 
дружинам доводиться чіплятися за 
їхню руку, щоб не спіткнутися об влас-
ну тінь. Але минає ще кілька років, і чо-
ловіки раптово провалюються у прір-
ву огидної старості, разом дряхліють 
і тілом, і душею, і тепер дружинам до-
водиться водити їх під руку, як сліпих, 
і нашіптувати на вухо, аби не поранити 
чоловічої гордості, щоб дивилися під 
ноги гарненько, там три, а не дві схо-
динки, а посеред вулиці — калюжа. І 
з такими труднощами вони перебира-
ються через вулицю, наче це останній 
брід останньої в їхньому житті річки.

У таємних походеньках жінки по-
водяться так само, як і чоловіки: ті ж 
прийоми, ті ж чуттєві пориви, ті ж зра-
ди без докорів сумління.

Ми, чоловіки, — бідні раби забо-
бонів. А якщо жінці захочеться пере-
спати з чоловіком, вона перестриб-
не будь-яку огорожу, зруйнує будь-яку 
фортецю та ще й знайде собі мораль-
не виправдання, ніякого Бога не посо-
ромиться.

«Відповідай йому «так», — сказа-
ла вона. — Навіть якщо вмираєш від 
страху, навіть якщо потім розкаєшся, 
бо будеш каятися все життя, якщо за-
раз відповіси йому «ні».

Ампутовані частини тіла можуть 
хворіти, можна відчувати лоскіт або су-
дому в нозі, якої вже немає. Точно так 
і вона відчула себе без нього — відчу-
вала його там, де його вже не було.

У біді кохання знаходить велич і 
благородство.

Можливо, Бог хоче, щоб ми зустрі-
чали не тих людей до того, як зустріне-

мо ту єдину людину, щоб, коли це тра-
питься, ми були вдячні.

Завжди знайдуться люди, які за-
подіють тобі біль. Потрібно продовжу-
вати вірити людям, просто бути трохи 
обережнішим.

Дивна властивість — здатність ду-
мати про минулі радощі без гіркоти і 
каяття.

Для цілого світу ти можеш бути 
лише людиною, але для однієї людини 
ти можеш бути цілим світом!

Єдина невдача мого життя: мені, 
що співав на стількох похоронах, не 
дано заспівати на власному.

Життя ще більше, ніж смерть, не 
знає меж.

Легко здобуте щастя не може три-
вати довго.

Краще прийти невчасно, ніж чека-
ти запрошень.

Цікавість — одна з численних пас-
ток, які розставляє кохання.

Мудрішого від життя нічого не при-
думаєш.

Нас оточують незвичайні, фантас-
тичні речі, а письменники вперто роз-
повідають нам про дрібні, повсякден-
ні події.

Справжній друг — це той, хто три-
матиме тебе за руку і відчуватиме твоє 
серце.

Не міг зрозуміти, навіщо потрібно 
впадати в крайнощі і починати війну 
за щось таке, що не можна помацати 
руками.

Не плач від того, що це закінчило-
ся. Усміхнися від того, що це було.

Не витрачай стільки зусиль, усе 
найкраще трапляється несподівано.

Не витрачай час на людину, яка не 
прагне провести його з тобою.

«Ні, я не багатій, — сказав він.— 
Я бідняк із грошима, а це не одне й те 
саме».

Жодна людина не варта твоїх сліз, 
а ті, хто варті, не змусять тебе плакати.

Найгірше в бідності те, що вона 
змушує говорити неправду.

Страшніше від поганого здоров’я 
тільки погана слава.

Те, що хтось не любить тебе так, 
як тобі хочеться, не означає, що він не 
любить тебе всією душею.

У кохання і в чуми симптоми од-
накові.

«У тебе зовсім немає ділової хват-
ки, — сказала вона. — Продавати тре-
ба так, ніби ти купуєш».

Людина не народжується раз і на-
завжди того дня, коли мати її наро-
джує, життя змушує людину багато ра-
зів народитися знову.

Людство подібне армії на мар-
ші: просувається вперед зі швидкістю 
найбільш повільних.

Я кохаю тебе не за те, хто ти, а за 
те, хто я, коли з тобою.

Ніколи не переставай усміхатися, 
навіть коли тобі сумно: хтось може за-
кохатися в твою усмішку.

Кадри  із фільму 
«Кохання під час холери»

Габріель Гарсіа Маркес
Габріель Хосе де ла Конкордія Гарсіа Маркес (повне ім’я: ісп. Gabriel Josе de 

la Concordia Garcіa Mаrquez) народився 6 березня 1927 р., Аракатака, Колумбія 
— помер 17 квітня 2014 р., Мехіко, Мексика. 

У дитинстві виховувався батьками матері. Саме вони познайомили майбут-
нього письменника з мовними особливостями краю, що в подальшому стали 
важливою частиною його творчості. 

1946 року він вступив до національного університету Боготи на юридичний 
факультет.

З 1954 року Маркес працював у газеті «Ель Еспектадор». Як кореспондент 
газети побував в Італії, Польщі, Франції, Венесуелі та США. 1959 року в Нью-
Йорку в нього і його дружини Мерседес, з якою письменник прожив усе життя, 
народився син. 

Поряд із кореспондентською діяльністю Маркес почав писати оповідання і 
кіносценарії. 1955 року опублікував роман «Сухе листя», 1961 року — повість 
«Полковнику ніхто не пише», 1962 року — роман «Лиха година». Світове визнання 
колумбійському письменнику приніс роман «Сто років самотності» («Cien anos de 
soledad», 1967). Ще один відомий роман — «Осінь патріарха» (1975). 

У 1982 році Маркесу присуджено Нобелівську премію з літератури — «за ро-
мани і оповідання, в яких фантазія і реалізм, поєднані у світі уяви, що віддзерка-
лює життя і конфлікти цілого континенту».

МАРКЕС І ЙОГО ГЕРОЇ 
ГОВОРЯТЬ ДО НАС
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Усталене, на перший погляд, 
словосполучення ОУН-УПА є но-
вочасним штампом. Де-юре По-
встанською армією керувала 
Українська Головна Визвольна 
Рада  — вищий орган підпіль-
ної держави, куди бандерівці 
входили тільки як одна з партій. 
Президентом УГВР обрали есе-
ра з Полтавщини.

На базі цього підпільного пар-
ламенту було створено уряд — і 
прем’єром підпільної України став 
Роман Шухевич. А керівником УГВР 
був Кирило Осьмак — член Цен-
тральної ради, симпатик партії есе-
рів (соціалістів-революціонерів), 
родом із Шишаків Миргородсько-
го району. Можна сказати, що на-
ціоналістичним підпіллям керував 
полтавчанин...

Держава для вільних 
громадян

«Держава не сміє бути деспо-
тичним ідолом-божком, якому слу-
жать позбавлені всіх людських 
прав раби. Держава... слугує віль-
ним громадянам, щоб створити їм 
найбільш пригожі умови для все-
бічного розгортання й вияву їхніх 
творчих сил!» Думаєте, це цитата з 
Кропоткіна? Ні, це фраза з офіцій-
ного «Вісника Президії УГВР» за 
серпень 1945 року.

Похідні групи ОУН (бандерів-
ців), які вирушили за Дніпро, зму-
сили націоналістів переглянути 
тоталітарну ідеологію «інтеграль-
ного націоналізму». 

«Я приїхав у Горлівку із донцов-
ськими книжками, а місцеві нау-
ковці перечитали їх і кажуть: «Ми 
такої України не хочемо», — роз-
повів автору голова Середовища 
УГВР Євген Стахів, який у 1942 – 
1943 роках організовував націо-
налістичне підпілля на Донбасі. — 
Викладач Донецького педінститу-
ту, в якого я жив на конспіративній 

квартирі, геть усе в наших агітках 
критикував. Я навіть запідозрив, 
що мешкаю у комуніста (сміється 
— ІП), і втік». 

«Попередній з’їзд ОУН відбув-
ся ще до війни, тому на Сході нам 
довелося шукати відповіді на нові 
запитання, до яких ми не були го-
тові, — говорив авторові остан-
ній командир УПА (у 1942-му він 
керував діями Стахіва, очолюю-
чи «УПА-Південь» у Дніпропетров-
ську) Василь Кук. — У нас без кін-
ця запитували: «Яку Україну ви бу-
дуєте?» Треба було шукати відпо-
відь».

Демократичні зміни в середо-
вищі ОУН офіційно були затвер-
джені на Третьому надзвичайному 
великому зборі ОУН улітку 1943 

року. Саме тоді тоталітарні твер-
дження про «українську расу» змі-
нюються на гуманістичне: «Свобо-
да народам! Свобода людині!»

Ідея Івана Багряного
«Той донецький викладач мені 

так і казав: «Викиньте гасло «Укра-
їна для українців!», хай буде «Укра-
їна для всіх громадян, які в ній жи-
вуть», — згадує Євген Стахів. — З 
Дніпропетровська тим часом нам 
і далі надсилали брошури Донцо-
ва. Але, зрештою, до 1943 року й 
там усвідомили необхідність змін у 
програмі». 

Тоді ж стало зрозуміло, що 
формат ОУН затісний для масово-

го опору. До підпілля активно при-
єднувалися східні українці, в УПА 
взагалі було дуже багато неоунів-
ців. І 1944 року загальноукраїн-
ське збройне підпілля почало за-
думуватися над тим, щоб створи-
ти орган, який би об’єднав усі сили 
спротиву. 

«Ідею створити надпартійний 
парламент уперше озвучив пись-
менник Іван Багряний, — сказа-
ла «Історичній правді» донька ке-
рівника УГВР Наталія Кирилівна 
Осьмак. — І зараз мене обурює, 
коли річницю УГВР святкують під 
партійним червоно-чорним, а не 
державним жовто-синім прапо-
ром».

У червні 1944 року Роман Га-
лібей — людина, яка виконувала 
особливі доручення Романа Шухе-
вича, — дістав незвичне завдан-
ня: поїхати в передгір’я Карпат на 
Львівщині, щоб технічно забезпе-
чити Перший великий збір УГВР. 

Галібей з’явився в закинутому 
лісництві під селом Сприня Сам-
бірського району й усе проконтро-

лював: від ліжок зі свіжою білиз-
ною до телефонного зв’язку між 
двома сотнями УПА, які мали охо-
роняти з’їзд. 

Найважче було доправити до 
лісництва 30 делегатів — часто ці 
інтелігентні люди в костюмах не 
мали уявлення про конспірацію й 
не розуміли, чому із села до лісни-
цтва треба йти вночі.

Перший великий збір УГВР 
тривав п’ять днів — з 11 до 15 
липня. За цей час підпільний пар-
ламент попрацював не гірше від 
Верховної Ради: після суперечок і 
дебатів були затверджені прооб-
раз конституції УГВР і присяга во-
яка УПА, ухвалено програму пар-
ламенту. 

«Не можна формулювати, 
що ОУН є ініціатором створення 
УГВР. Ініціатором швидше є УПА, 
— сказав під час дебатів майбут-
ній член Президії УГВР Мирослав 
Прокоп. — УГВР — це не нова по-
літична організація, яка буде кон-
курувати з іншими. Це непартій-
ний орган народу, завдання якого 
— координувати існуючі угрупо-
вання для боротьби за держав-
ність».

Учасник з’їзду й майбутній Ге-
неральний секретар УГВР (найви-
ща виконавча посада, аналогічна 
нинішньому прем’єр-міністрові) 
Роман Шухевич згодився, що ОУН 
не може заявляти ексклюзивних 
прав на Українську Повстанську 
Армію: «УПА є збройною силою не 
організації, а всього народу».

Героїзм і розборки 
Особливість парламентариз-

му й уряду УГВР у тому, що чільні 
її діячі мали обов’язково залиша-
тися в Україні. Останнім Генсеком 
УГВР був останній командир УПА 
Василь Кук, і підпільники-ветера-
ни вважають, що з його арештом 
1954 року припинила свою діяль-
ність і УГВР. 

Коли з німецьких концтаборів 
було звільнено Бандеру й ще кіль-
касот політв’язнів, вони не сприй-
няли демократизації ОУН, утво-
ривши власне еміграційне пред-
ставництво — Закордонні Части-
ни (ЗЧ) ОУН.

Унаслідок ідеологічного кон-
флікту між «традиціоналістами» й 
членами УГВР, яких Рада відпра-
вила вести інформаційну роботу 
на Захід (так зване Закордонне 
представництво (ЗП) УГВР з віце-
президентом, греко-католицьким 
священиком Іваном Гриньохом 

на чолі), ОУН зазнала третього 
розколу.

1954 року націоналісти, які хо-
тіли замість тоталітарних римейків 
продовжувати демократичні тра-
диції Третього надзвичайного ве-
ликого збору ОУН 1943 року, ство-
рили ОУН за кордоном (ОУН (з). 

У нового відламу було два лі-
дери — Лев Ребет і Зенон Матла, 
тому їх прозвали «двійкарі».

Олії у вогонь підливали й після-
воєнні розборки в еміграційному 
середовищі. Всі хотіли представ-
ляти державну владу й заявити 
своє виняткове право на УПА.

Дійшло до того, що Роман Шу-
хевич 1947 року був змушений 
заявити: «З моменту створення 
УГВР Українська Повстанська Ар-
мія підпорядковується лише УГВР 
і визнає її за єдине своє керівни-
цтво... Виступати від імені УПА за 
кордоном уповноважене лише За-
кордонне представництво УГВР». 

Слова Шухевича цілком відпо-
відали істині. Саме УГВР встанов-
лювала свята воюючої України, від 
імені підпільного парламенту вру-
чали нагороди й відзнаки, друку-
вали звернення до бійців, грома-
дян, еміграції та закордонних уря-
дів. 

Завдяки героїці УПА Україн-
ську Головну Визвольну Раду не 
спіткала доля клоунських емі-
грантських розборок. Підпільний 
парламент і уряд проіснували 10 
років у боротьбі — й ніхто не грав-
ся в показушну спадковість. 

 

Спадщина УГВР 
і доля її президента

Яскравий штрих до боротьби 
УГВР  — життя і смерть її першого 
президента Кирила Осьмака. За-
арештований у 1944-ому, він три 
роки тримався на тортурах, доки 
радянські спецслужби дізналися, 
хто він такий. 

Решту життя виходець із Пол-
тавщини провів у Владимирсько-
му централі — він не пішов на 
жодну співпрацю із владою, яку 
вважав окупаційною, не написав 
жодного «покаянного» листа.

Натомість ось що Кирило 
Осьмак написав своїй доньці в 
останньому листі: «Кохана, най-
дорожча моя донечко Наталочко! 
Прощаючись з цим світом, бажаю 
Тобі завоювати на ньому тверде 
місце і можливість героїчних та зух-
валих кроків у Твоїй діяльності. Твій 
увесь татусь. 3 лютого 1960 р.».

Разом зі смертю Осьмака в 
1960 році історія лісового парла-
менту, який керував боротьбою 
УПА, була остаточно завершена.

В еміграції залишилися чле-
ни ЗП УГВР, та вони не претенду-
вали на історичний спадок. Утво-
ривши Середовище УГВР з метою 
поширення інформації про діяль-
ність Ради, вони разом із «двій-
карями» з ОУН (з) стали однією з 
найбільш інтелектуально потуж-
них структур діаспори. 

Видавництво «Пролог», часо-
пис «Сучасність», підтримка ди-
сидентського руху в СРСР у 1960 
– 1970-ті — спадщина УГВРів-
ців-емігрантів, але то вже інша 
історія.

Хто входив до УГВР
Мандати Першого великого 

збору (з’їзду) УГВР отримали 25 
делегатів: 8 — із Наддніпрянщини, 

17 — із Волині й Галичини. З цих 
25 осіб тільки 9 були партійцями 
ОУН(б). 

«Я не був членом ОУН, тобто не 
мав «організованого зверхника», 
який би давав мені доручення, — 
згадував голова ініціативного ко-
мітету з утворення УГВР Лев Шан-
ковський. — Я був, швидше, сим-
патиком гетьманського руху, але 
при цьому за 6,5 років підпілля 
мені ніхто не зробив зауваження з 
цього приводу». 

Оскільки у воєнній круговер-
ті українські партії саморозпусти-
лися, ухвалили рішення формува-
ти Раду з особистостей. А особис-
тості в УГВР представляли і партії, 
і верстви суспільства. 

Крім бандерівців, до підпіль-
ного парламенту входили ті (фак-
тично соціалісти), хто були у Цен-
тральній раді (Кирило Осьмак, 
Василь Потішко й Василь Мороз), 
гетьманці (думається, можна на-
звати їх монархістами) Ярослав 
Біленький і Варфоломій Євтимо-
вич, лідери найбільшої парламент-
ської сили українців у міжвоєнно-
му польському сеймі — УНДО (на-
ціонал-демократи) Василь Мудрий 
і Зенон Коленський, представники 
церкви...

«ОУН (мельниківці) теж не були 
проти ввійти власною фракцією до 
УГВР, — розповідає Євген Стахів. 
— Цим тоді керував Ольжич, але 
німці його заарештували, і продо-
вження не відбулося».

Павло СОЛОДЬКО,
редактор «Історичної правди»

«Українська правда» — 
«Історична правда», 21.03.2011

УГВР: підпільний уряд 
і парламент, який керував УПА
У липні минає 70 років створення Української Головної Визвольної Ради

Печатка Президії УГВР, 
виготовлена підпільним 

художником УПА Нілом Хасевичем

Іван Багряний

Сотня УПА «Леви», яка охороняла 1-ий Великий збір УГВР. 
За кілька тижнів до того упівці розгромили німецький загін. 

Зброя, обмундирування і вівчарка — трофейні.

Присяга солдата УПА. Як бачимо 
з примітки, її текст був 

затверджений УГВР — керівним 
органом підпільної боротьби. 

Роман Шухевич
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      Світ історії

Народився у травні 1890 року в містечку 
Шишаки на Полтавщині. Навчався у Полтав-
ському реальному училищі. Вищу освіту здо-
був у Московському сільськогосподарсько-
му інституті. 

З липня 1915-го по грудень 1916 року 
служив у відділі допомоги біженцям, які по-
страждали від війни. Тут познайомився з во-
линянкою Марією Юркевич. Вони обвінчали-
ся в січні 1916 року, в жовтні у них народив-
ся син. Наприкінці 1916 року подружжя осе-
лилося в Києві.

Кирило Осьмак був серед тих, хто в бе-
резні 1917 року створив Центральну Раду — 
тимчасовий парламент України, був членом 
Центральної Ради у 1917 – 1918 роках. З 
1917 року працював у Генеральному секре-
таріаті земельних справ, завідував видавни-
чим відділом. Агроном, організатор коопера-
тивів.

З початку 1925 року працював в інститу-
ті української наукової мови Всеукраїнської 
академії наук, створював сільськогосподар-
ський термінологічний словник.

5 березня 1928 року Осьмака заарешту-
вали у Харкові «за участь у контрреволюцій-
ній організації правих українських націона-
лістів, що вела роботу зі створення Україн-
ської селянської партії, яка в майбутньому 
виступила б проти радянської влади». 28 ве-
ресня 1928 року його на три роки вислали 
за межі України, до Курська — як «соціально 
небезпечний елемент». 

2 березня 1930 року знову заарештува-
ли у Москві, був засуджений на п’ять років за 
справу Спілки визволення України. Три роки 
в концтаборі на Півночі будував залізницю 
на Сиктивкар. Наприкінці осені 1933 року, 
коли в Україні лютував голод, Кирила Осьма-
ка достроково звільнили, і він оселився з 
сім’єю під Москвою.

Потім родина переїхала в село Катіне Ря-
занської області, Кирило почав працювати 
агрономом у колгоспі.

Знов ув’язнений (1938 – 1940). Був 
звільнений у лютому 1940 року, але загину-
ла його дружина: її шантажували, вимагали, 
щоб свідчила проти чоловіка, вона не витри-
мала й кинулася під потяг. У березні 1940 
року Кирило Осьмак повернувся до Києва, 
де жив з родиною.

У жовтні 1941 року в Києві було створено 
Українську національну раду, Кирило очолив 
у ній відділ земельних справ і створив Бюро 
кооперативного товариства «Сільський гос-
подар». Допомагав продовольством україн-
ським підпільникам і членам похідних груп 
ОУН. Підтримував зв’язок з антифашист-
ським українським підпіллям упродовж усієї 
окупації Києва.

Наприкінці вересня 1943 року з другою 
дружиною і дворічною донечкою Наталею 
Кирило приїхав до Львова (старша дочка за-
лишилася в Житомирі, де працювала в зем-
ській управі, а нелегально — в сітці ОУН. Ла-
риса зникла безслідно в одній із поїздок з 

підпільною літературою). У Львові Кирило 
Осьмак зустрічається з діячами ОУН та ко-
мандуванням УПА, бере участь у створенні 
підпільної організації, що має стати верхо-
вним політичним і державним органом укра-
їнського народу, опрацьовує документи, які 
ляжуть в її основу; стає директором Стрий-
ського окружного товариства «Сільський 
господар», що дає йому можливість вільно 
їздити краєм. Він використовує це для таєм-
ної діяльності.

10 червня 1944 року відбулося засідан-
ня Ініціативного комітету УГВР, де затвер-
джено назву організації — Українська голо-
вна визвольна рада. Основоположними до-
кументами стали «Універсал», «Платформа», 
«Устрій», опрацьовані Кирилом Осьмаком 
та іншими членами Ініціативного комітету 
(«Універсал» іще називався «Зверненням до 
українського народу»).

11 – 15 липня 1944 року відбувся Вели-
кий збір УГВР, обрали президію та Генераль-
ний секретаріат — підпільний парламент і 
підпільний уряд воюючої України. Головою 
президії та президентом УГВР обрали Кири-
ла Осьмака.

Президент УГВР склав присягу, осе-
лився з сім’єю в селі Недільна Стрілків-
ського району, де стояли чотири сотні УПА і 
штаб УПА – Захід. 25 липня відбулося пер-
ше засідання, на якому вирішили прези-
дента Кирила Осьмака залишити в Україні, 
а голова уряду Роман Шухевич та інші троє 

членів УГВР мали їхати за кордон — пред-
ставляти інтереси України перед іншими 
державами.

23 серпня 1944 року відбулася сутичка 
між відділами УПА та частинами Червоної 
армії. Кирило Осьмак був поранений. Пе-
реховувався в селі Дорожів Дублянського 
району Дрогобицької області, маючи доку-
менти на чуже ім’я. 12 вересня під час об-
лави, влаштованої НКВС, Кирила Осьма-
ка заарештували. Два з половиною роки 
він перебував під слідством, ув’язнений у 
Дрогобицькій тюрмі (1944 – 1947). У січні 
1947 року його перевезли до Лук’янівської 
тюрми. Вийти з-за ґрат Осьмаку вже не су-
дилося. Далі перебував у Владимирській 
тюрмі (1948 – 1960), де й загинув 16 трав-
ня 1960 року.

У столичному видавництві 
«Ярославів Вал» вийшла книга 
«Кирило Осьмак: автопортрет 
у листах на тлі Владімирсько-
го централу». Це листи Прези-
дента Української Головної Ви-
звольної Ради Кирила Осьма-
ка та документи, що стосують-
ся долі цього видатного діяча 
українських національних ви-
звольних змагань, знищеного 
комуно-радянським режимом. 

Автор і упорядник книги — 
донька Кирила Осьмака, відо-
ма громадська діячка Наталія 
ОСЬМАК. Вона розповідає про 
історію створення книги, ро-
боту з дослідження невідомих 
сторінок українського визволь-
ного руху. 

— Пані Наталіє, очевидно, за-
дум створення книги давній? 

— Уперше ідею надрукувати лис-
ти Кирила Осьмака з тюрми висло-
вила редакція «Літопису УПА», було 
це в середині 1990-х. Але до друку 
справа тоді не дійшла. Потім я зна-
йшла дуже багато документів, чо-
тири слідчі справи, особову справу 
студента Московського сільськогос-
подарського інституту Осьмака, яку 
виявила в архіві Москви. У Київсько-
му архіві розшукала документи Пів-
денно-Західного фронту, де батько 

служив під час Першої світової ві-
йни. І назбиралося вже так бага-
то матеріалів, що вирішили зробити 
об’єднаний том документів і листів. 
Над цим я працювала кілька років. У 
2004 році був виданий 41 том «Літо-
пису УПА», де є і документи, і батько-
ві листи. 

Але потім у Торонто з’явилася 
ідея видати окремо книгу листів. 
Знайшлися спонсори — українська 
фундація «Будучність» з Канади. Я 
звернулася до Михайлини Коцюбин-
ської з проханням написати перед-
мову. Вона написала блискучу пе-
редмову. Це була одна з останніх її 
робіт… 

І ось книга вийшла. Крім «Будуч-
ності», фінансове сприяння у видан-
ні книги надало Середовище УГВР 
(голова президії — Євген Стахів, го-
лова політради — Анатолій Камін-
ський). Це Середовище було утворе-
не одразу по війні, діяло й діє всі ці 
десятиліття. На жаль, наприкінці січ-
ня Євген Стахів відійшов з життя. 

У цій книзі 600 сторінок, понад 
100 ілюстрацій: не лише фото, зро-
блені за життя Кирила Осьмака, а й 
зі святкувань річниць УГВР, які про-
ходять у селі Стриня Самбірського 
району, де, власне, й була утворена 
організація. 

Якось батько написав в одному з 
листів сестрі, говорячи про мене, що 
я колись понесу в життя ідеали сво-
го батька. Тому прагну виконувати 
батьківський заповіт. 

— Мабуть, найскладніше 
було знайти давні сімейні фото?

— Більшість з них мама мусила 
знищити задля конспірації. Пошу-
ком я займалася давно. Якісь фото 
знайшла колись у родичів, які тоді 
ще були живі. Взагалі мені вдалося 
знайти навіть досить багато старих 
фото. Старі листи зберегла мама. 
Одні адресовані мамі, окремо бать-
ко писав мені. Пізніше писав лис-
ти до своєї молодшої сестри Галини 
Іванівни. Нам батько вперше напи-
сав у березні 1954 року. До того ми, 

звичайно, нічого не знали про його 
долю. Батько шукав нас через МВС. 
У 1953 році, після смерті Сталіна, він 
звернувся до міністерства. На пер-
ший лист відповідь була, що Людми-
ла Олексіївна Осьмак серед арешто-
ваних не значиться. Але вже на дру-
гий лист йому дали нашу адресу. Хоч 
мама для конспірації дещо змінила: 
я числилася по батькові Богданівна, 
було в документах змінено рік і місце 
мого народження. Отож з 1954 року 
пішли батькові листи нам і прийом-
ній дочці Валентині, яка підтримува-
ла його всі попередні роки. 

Спершу я не знала ціни тим лис-
там. Коли познайомилася з Васи-
лем Куком і сказала йому, що я до-
чка президента УГВР Кирила Осьма-
ка, для нього це була велика не-
сподіванка. Запитав, які у мене є 
документи. Кажу, є батькові листи. 
Він попросив почитати. І порадив, як 
я маю працювати над цими листами, 
щоб їх оприлюднити. Власне, він дав 
поштовх для цієї роботи. 

Крім листів родині, я додала в 
книгу внутрішньотюремне листу-
вання. І ще тут, у Києві, будучи під 
слідством, і у Владимирській тюрмі 
він подавав звернення до тюрем-
ного начальства. І характерні резо-

люції на ці його звернення. Ось, на-
приклад, лист батька до тюремно-
го начальства. Українською мовою, 
саме так він звертався в Києві. «В 
тюрмі, якою Ви керуєте, я вже 9 мі-
сяців, а взагалі в ув’язненні 3 роки 
й 1 місяць. Весь час жив без пере-
дачі. Я потребую матеріальної допо-
моги, підтримки продуктами. Прошу 
повідомити мою рідню за адресою, 
яку подаю нижче, про моє прохан-
ня допомогти мені». Це 12.10.1947 
року. На листі, з лівого боку: «Раз-
решить. Начальник тюрьмы». Але 
зверху — друга резолюція: «Ему 
объявить, что просьба удовлетворе-
на, но фактически никакого письма 
не посылать». І так з другим, третім 
листом. 

— Він був арештований ще 
1944 року. 

— Слідство тяглося аж 4 роки. Як 
ми роздобули особисту справу бать-
ка? Ми з чоловіком у 1994 році по-
їхали у Владимир, мета була — зна-
йти могилу батька. Тюрма там межує 
з цвинтарем. Співробітниця тюрми 
знайшла картку обліку, прочитала 
нам номер могили батька. Звичай-
но, ніякої могили ми тоді не знайшли. 
А співробітниця повідомила, що в 
архіві ФСБ Владимирської облас-
ті є «Личное дело» батька. Нам дали 

там для ознайомлення дві папки цієї 
особової справи. Це 1994 рік. 

А слідча справа батька була в 
Києві. Чесно кажучи, спершу я по-
боювалася шукати ці докумен-
ти і не зверталася ні до кого. Але, 
коли було святкування 50-річчя 
УГВР 1994 року, і все це прозвуча-
ло гласно, я пішла в СБУ. Заявила, 
що мій батько тоді-то був репресо-
ваний і хочу познайомитися з його 
слідчою справою. Мене запитали, 
чи батько реабілітований. Кажу, що 
ні. У такому разі, кажуть, напишіть 
заяву на реабілітацію. Тоді був Ра-
дянський Союз, зараз — незалеж-
на Україна, він перед Україною не 
винен. Я подала таку заяву, і 5 груд-
ня того ж року в прокуратурі мені 

вручили довідку про реабілітацію 
батька. І лише після цього мені до-
зволили ознайомитися зі слідчою 
справою. 

— Чому цим займалася про-
куратура? 

— А батька й засудили без суду. 
Було таке ОСО — «особое совеща-
ние». Отож у січні 1995 року я поча-
ла знайомитися зі слідчою справою. 
У ній — 6 томів. Зверніть увагу: ось у 
книзі — протокол допиту батька, 
час допиту — з 10-ої вечора 
до 6-ої ранку. 

Президент УГВР 
Осьмак  Кирило Іванович

Кирило Осьмак повернувся 
у листах і документах
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Пам’ятник засновникам УГВР у Стрині.

— Восьмигодин-
ний нічний допит…

— Я зробила такий графік 
викликів на допити. Є місяці, на дві 

третини позначені допитами, безкі-
нечними допитами. 

Хочу зазначити: коли ми шу-
кали документи про свого батька, 
то і у Владимирі, і в Рязані, і в Мо-
скві співробітники архівів, інших 
установ, наприклад, жінка з укра-
їнським прізвищем Ткаченко, ста-
вилися до нас з чоловіком із сим-
патією і співчуттям. До речі, коли я 
була там у пошуках нових докумен-
тів через два роки, у 1996-ому, ро-
сіяни прямо сказали мені: те, що ми 
дозволяли два роки тому, нині вже 
не дозволять, усе повернулося «на 
круги своя». 

Нагадаю, що мого батька аре-
штовували ще під час великого те-
рору, у 1930-ті роки, на Рязанщині, 
де він працював агрономом. Моло-
дий співробітник ФСБ був дуже зди-
вований таким звертанням у 1994 
році щодо арешту українця аж 1938 
року. Але знайшов справу батька і 
говорив з нами з явною симпатією. 
Сказав, що здивувався, що спра-
ва батька така велика. Як прави-
ло, справи тих кривавих років то-
ненькі, кілька сторінок: арешт, ви-
рок, розстріл. А тут — 370 сторінок. 
Каже, коли почитав, то зрозумів, 
що батько врятував себе від смерті 
тим, що не визнав жодного звину-
вачення. І у 1940 році батька звіль-
нили. 

Я умисне не називаю в книзі 
імен цих порядних людей з Росії, бо 

не знаю, як їм би зараз повелося. 
— Вам є ще над чим працю-

вати?
— Батько неодноразово писав 

звернення до Президії Верховної 
Ради, Генпрокуратури, ЦК з вимо-
гою реабілітації. Мамі він написав, 
що в одному з таких звернень на 
9-ти сторінках описав, як його кату-
вали. В особовій справі значиться, 
що такий лист отриманий і відправ-
лений, але самого листа у спра-
ві нема. Шукаю ці листи. У Києві їх 
нема, я передивилася всю слідчу 
справу. Напевно, ці листи в Москві.

— Ви добилися перепохо-
вання Вашого батька в Україні, 
в Києві. 

— Найперше, треба сказати 
про Середовище УГВР. Саме Ва-
силь Кук ініціював перепоховання 
батька в Україні. Була довга епо-

пея. Я написала в Росію, мені від-
повіли, що вони не будуть шука-
ти поховання батька. Урешті, нам 
це вдалося зробити. Ми поїхали у 
Владимир у розпал Помаранчевої 
революції. Пройшли всі інстанції, 
отримали дозволи міської влади, 
її служб.

Перепоховання було 11 грудня 
2004 року, теж у розпал Помаран-
чевої революції. Хочу подякувати за 
сприяння Товариству політв’язнів 
і репресованих на чолі з Євгеном 
Пронюком. Він організовував від-
співування батька у Володимир-
ському соборі, віче біля пам’ятника 
Шевченку. 

— Розкажіть про вшануван-
ня героїв визвольних змагань, у 
тому числі діячів УГВР.

— Це робить переважно район-
на і міська влада у Самборі. У 2009 
році щодо відзначення 65-річчя 
УГВР я звернулася до Володимира 
В’ятровича, тоді директора архіву 
СБУ, до Братства ОУН-УПА, Інституту 
національної пам’яті, органів вла-
ди. Президент Віктор Ющенко ви-
дав Указ про відзначення ювілею 
УГВР на державному рівні. У книзі є 
фото з цього святкування. Ось Єв-
ген Стахів на фото, востаннє на та-
кому святкуванні. Готуємо відзна-
чення цього літа 70-річчя утворен-
ня УГВР. Я щаслива, що вийшла ця 
книга. 

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО

 На стор. 11 — 
фотографії  з книги.

Кирило Осьмак повернувся 
у листах і документах

Могила Кирила Осьмака на 
Байковому кладовищі у Києві.

У Музеї-квартирі Павла Тичини в Киє-
ві недавно відбулася лекція, присвячена 
евакуації українських музеїв 1941 року 
під час німецького наступу на СРСР.

— Не дай, Боже, але всі ми побоюємося, 
щоб ця тема нині знову не стала актуальною, 
— одразу розставила крапки над «і» лектор 
Леся ГАСИДЖАК. 

І справді: що чекає на українські музеї у ви-
падку продовження російської агресії? Чи по-
дужає наша дисфункціональна держава їхню 
евакуацію? Нині, скажімо, під сумнівом зали-
шається подальша доля музейних артефактів 
Криму. Та повернімося до історії.

— Уже в другій половині тридцятих років 
запах великої війни відчувався в Європі про-
сто в повітрі. Агресія Італії в Ефіопії та Алба-
нії, коли безсилою виявилася Ліга націй, поділ 
сфер впливів між Німеччиною та СРСР, нарешті 
успішний і зручний для Радянського Союзу по-
чаток Другої світової…

У цих обставинах логічно було готуватися 
до можливої евакуації. І справді: план евакуа-
ції розробили ще 1936 року, музейники Радян-
ської України мали з цього приводу навчання. 
А 1938 року відбулась інвентаризація фондів, 
їх поділ на такі, що треба вивозити в першу, 
другу й третю чергу.

Загалом, каже Леся Гасиджак, на початку 
Другої світової війни у 174 музеях УРСР було 
близько 3 мільйонів одиниць зберігання. До-
брячий шмат роботи для евакуації. Треба кон-
статувати, що з цією роботою не надто впора-
лися.

— Із нещодавно приєднаних західних об-
ластей взагалі майже нічого не встигли еваку-
ювати. Німецький наступ розгортався швидко, 
часу не було.

Можливість підготуватися до вивезення 
була тільки в центральній, південній і східній 
частинах України. Але цю можливість викону-
вали не надто активно. Що й не дивно: 1941 
року радянська доктрина ґрунтувалася на 
принципі «спаленої землі» — нищити все, що 
може дістатися ворогу, не рахуючись із втра-
тами.

Досить згадати підрив Дніпрельстану, коли 

тридцятиметрова хвиля накрила не тільки 
мирних мешканців і їхні домівки, а й військо-
ві загони, кожен із яких був під час бліцкригу 
Вермахту на вагу золота, чи вибухи заводів ра-
зом з їхніми співробітниками.

Або «подвиги» диверсантів у вже окупова-
ному Києві, які спершу підірвали й підпалили 
півміста, а потім ще й заважали нацистам га-
сити пожежу.

На цьому тлі важко було очікувати точного 
виконання евакуаційних планів та поважного 
ставлення керівництва до музейних цінностей. 
Хоча, наприклад, першою установою, еваку-
йованою з Києва, була Академія наук. Можна 
припустити, що «культурні пріоритети» були за-
кладені на стратегічному рівні вищим керівни-
цтвом. Але «низові» реалії не зовсім відповіда-
ли стратегічним планам.

— Евакуація як така була 1941 року вели-
кою проблемою не лише для музеїв. Найважче 
було звичайним громадянам, котрі хотіли ви-
їхати на Схід. Їм треба було робити це власним 
коштом та ще й в умовах шаленого ажіотажу.

Є спогади, що в Києві черги по квитки тя-
глися від залізничного вокзалу аж до ботаніч-
ного саду біля університету. В умовах відступу 
потяги — і товарні, й пасажирські — рухалися 
з порушенням усіх можливих графіків, постій-
но був ризик потрапити під обстріли й бомбар-
дування.

Якісній евакуації українських музеїв за-
важали як ці об’єктивні обставини, так і 
суб’єктивне ставлення військового і цивільно-
го керівництва середньої ланки. Вони не над-
то цінували культурні цінності, навіть у їхньому 
пропагандистському сталінсько-ленінському 
розумінні.

Директору Сумського художнього музею, 
який хотів добитися залізничних вагонів для 
вивезення фондів, сказали: «У нас тут війна, не 
набридай зі своїми картинками!»

Олександр Довженко у своїх щоденниках 
згадує випадок у Чернігівському історичному 
музеї. Через бомбардування там спалахнув 
підвал зі скарбами XVII століття. Перший се-
кретар обкому Федоров сказав: «Хай горить, 
не гасіть!»

А директору одного з найбагатших тоді му-
зеїв — Лебединського (там зберігалося чима-
ло експонатів від мистецької родини Кричев-
ських) — запропонували самому підпалити ке-
рований ним заклад.

Співробітникам Музею російського мисте-
цтва в Києві запропонували вивезти «аж» 50 
одиниць. Із Музею Ханенків вдалося вивезти 
тільки шість ящиків. Із колекції художнього му-
зею міста Сталіно (Донецьк) після війни зали-
шилось 11 картин.

У Харківській картинній галереї добре під-
готували до евакуації свої фонди та експона-
ти Музею Тараса Шевченка. Але транспорту ні-
хто не давав. Директор Петро Кривень мусив 
сам про все домовлятись із залізницею. Дістав 
лише один вагон, і в підсумку евакуювали 4 ти-
сячі експонатів з підготовлених 35 тисяч.

Діставшись столиці Башкирії Уфи (туди ви-
возили значну частину українських установ), 
Кривень не знайшов нічого кращого, як на-
писати Сталіну листа про евакуаційні нехлюй-
ства. Після цього його змістили з посади ди-
ректора.

Знаменита Севастопольська діорама за-
гинула через те, що її заборонили евакуювати: 
хай, мовляв, піднімає бойовий дух військовим. 
Узагалі колекції приморських музеїв збирали-
ся вивозити кораблями, а з ними виявилося не 
менше проблем, ніж із залізницею.

Спаковані експонати тижнями лежали в 
портах у, м’яко кажучи, несприятливих умовах. 
Порти ж часто зазнавали бомбардувань — на-
приклад, евакуйована колекція Сімферополь-
ської галереї загинула в Керченському порту.

Аналогічна доля спіткала вагон із ціннос-
тями з Харківського історичного музею (скар-
би часів Київської Русі, Хмельниччини). Він 
їхав дуже довго, постійно зупинявся, аж поки 
не був знищений нацистськими бомбами. Але 
тут усе відбулося значно трагічніше: загинули 
не лише експонати, а й директор із родиною.

Михайлина Коцюбинська згадува-
ла, як її батько, Хома Коцюбинський, ди-
ректор Музею Михайла Коцюбинського, 
теж їхав з родиною в музейному вагоні. 
Коли починався обстріл, малу Михайли-

ну клали на найдорожче — на скриню з 
рукописами письменника, а зверху її на-
кривали батьки.

Розбомбили вагон із колекціями музе-
їв Черкас, Умані, Кіровограда. Він чекав сво-
єї черги на відправлення три тижні на вокзалі 
Полтави.

Окрім цих евакуаційних проблем, на музеї 
чекала ще одна біда — мародери. З моменту 
ослаблення влади, а особливо в період без-
владдя, вони дуже активно розграбовували 
цінності. Чимало музейних експонатів у такий 
спосіб опинились у приватних колекціях різних 
країн. 

Ясна річ, не гребували скарбами, особливо 
предметами з коштовних металів, і «доблесні» 
співробітники НКВС. 

Уже під час окупації те, що лишалось, дбай-
ливо підчищали будівники «Нової Європи» — 
нацистів у першу чергу цікавила найдавніша 
археологія (пошуки міфологізованого арій-
ського коріння) та західноєвропейське мисте-
цтво. Але це вже зовсім інша історія.

— Коли все ж вдавалось успішно евакую-
вати частину колекції, її треба було десь розта-
шувати. Часто доводилося ділити зібрання на 
кілька частин, котрі після війни важко й не за-
вжди успішно збирали назад докупи.

У цілому по Україні зі згаданих 3 мільйонів 
музейних експонатів вдалося вивезти лише 
близько 35 тисяч. Частково евакуювали тіль-
ки 32 музеї.

Лекція відбулася в рамках лекторію «Літе-
ратурне тло історичного процесу», який прово-
дить Музей Тичини. Лекторій розрахований пе-
редусім на музейних співробітників, але при-
йти на лекцію може кожен охочий.

Леся Гасиджак — кандидат історичних 
наук, провідний науковий співробітник Літера-
турно-меморіального музею-квартири Павла 
Тичини. Редакторка Інтернет-порталу «Музей-
ний простір».

Олег КОЦАРЄВ, 
поет, письменник, есеїст (Харків)

«Українська правда» — «Історична правда» 

Втрачені безцінні скарби
Як евакуювали українські музеї в 1941-му
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Чернігівські 
Афіни

На козацьку добу припав 
другий після часів Київської 
Русі розквіт Чернігова як цен-
тру культури та монументаль-
ного будівництва. Енергія ви-
зволеного народу відобрази-
лась у швидкій відбудові най-
більших чернігівських церков 
і монастирів, які залишалися 
занедбаними десятки, а то 
й сотні років. Першим будів-
ничим козацького Чернігова 
став Стефан Пободайло, який 
відновив Іллінську церкву й 
печери. Спільними зусилля-
ми полковника Василя Дуні-
на-Борковського, єпископа 
Лазаря Барановича та інших 
церковних і світських діячів 
були перебудовані міські укрі-
плення, відбудовані Спаський 
собор, П’ятницька церква, 
Єлецький монастир. У віднов-
лених чернігівських церквах 
цієї доби простежується уні-
кальний синтез двох епох, по-
єднання двох стилів — дав-
ньоруського і українського 
бароко.

Поверненню Чернігову 
слави духовного центру спри-
яли чудотворні чернігівські 
ікони — Єлецької Богоматері 
та Іллінської Богоматері. Іл-
лінська ікона прославилась у 
1662 р., коли плакала протя-
гом тижня на очах сотень лю-
дей. За словами козацького 
літописця Самійла Величка, 
Матір Божа плакала, перед-
бачаючи численні біди, які че-
кали на Україну в роки Руїни. 

У 1657 р. чернігівським 
єпископом став Лазар Бара-
нович — один із провідних 
релігійних і політичних лідерів 
країни тієї доби. Як людина з 
європейською освітою і ко-
лишній ректор Києво-Моги-
лянської академії, він розумів 
духовне життя не лише у вузь-
кому церковному контексті, а 
бачив його у всій різноманіт-
ності. Найважливішою спра-
вою Барановича в Чернігові 
стало створення друкарні. Її 
приміщення влаштували на 
території Троїцько-Іллінсько-
го монастиря. Робота дру-
карні розпочалась у 1680 р. 
виданням відразу трьох кни-
жок: Псалтиря і двох праць 
Барановича — «Про п’ять ран 
Христових»  та «Квіти святих 
отців і вінець Божої Матері». 
Це були збірники релігійних 
віршів і оповідань, написа-
них польською, латинською 

і церковнослов’янською мо-
вами. Є свідчення, що того ж 
року видали ще й «Буквар», 
однак жоден його примірник 
не зберігся. До 1721 р. дру-
карня працювала майже без 
перерви. Лише кілька років 
не виходило жодної книги. 
Поряд з цим, в особливо «вро-
жайні»  1697, 1716, 1720 роки 
виходили друком по чотири, 
а 1683 року — навіть шість 
книжок. 

Окрім книг для богослу-
жіння (Псалтир, Служебник, 
Молитвослов, Часослов, 
Октоїх, Часовник, Катехізис, 
Акафісти, Тріодь Цвітна), у 
друкарні видавали й автор-
ські твори на релігійну, філо-
софську і літературну тема-
тику. Прикладом може бути 
надрукована у 1685 р. книга 
Іоаникія Галятовського «Гріхи 
розмаїті». Цей філософсько-

літературний твір дає пере-
лік гріхів тогочасного суспіль-
ства. Автор оцінює їх з пози-
ції духовної особи і вважає, 
що людина грішить або через 
слабкість, або з невідання, 
або зі злості. Гріхи, викликані 
першими двома причинами, 
прощаються, інші — ні. Най-
більшими грішниками є люди 
багаті, купці та носії влади. 
Гріхи мають властивість пе-
редаватися як зараза, тому 
слід триматися подалі від лю-
дей із гріховною поведінкою. 
Дрібні гріхи можна виправи-
ти спокутою, але багато з них 
вимагають покарання. Автор 
наголошує, що «нечисті»  люди 
горітимуть у пеклі у вічно-
му вогні. Цей же автор у тво-
рі «Скарбниця»  і Дмитро Туп-
тало в книзі «Руно орошене»  
описали чудеса чернігівських 
ікон та історію монастирів, де 
вони перебували. 

Поширеним жанром тво-
рів, які видавалися в черні-
гівській друкарні, були панегі-

рики — віршовані похвали ві-
домим людям. Наприклад, Ян 
Орновський написав панегі-
рик «Муза Роксоланська про 
тріумфальну славу Івана Ма-
зепи». Виходили і підручники, 
першим з яких була «Оратор-
ська Іліада» — посібник для 
вивчення риторики, написа-
ний латинською мовою Лав-
рентієм Крщоновичем. 

Кращі стародруки були 
справжніми перлинами 
книжкового мистецтва. 
Оформлення чернігівських 
видань мало свої особливос-
ті. Книжка починалася з титу-
лу, який намагалися зроби-
ти гарним і виразним. Часто 
для цього виготовляли спе-
ціальні гравюри чи рамки. 
На титульних аркушах черні-
гівської друкарні трапляють-
ся зображення Троїцько-Іл-
лінського монастиря, Антонія 

Печерського та пророка Іллі. 
На звороті титульної сторін-
ки поміщали герби осіб, які 
мали стосунок до друкова-
ної книжки: гетьманів Івана 
Самойловича, Івана Мазепи, 
Івана Скоропадського, царів 
і козацьких старшин. Тут та-
кож нерідко вміщували й по-
хвальні вірші. 

Зазвичай текст прикра-
шали заставками, в’яззю, 
ініціалами, кінцівками, чер-
воним рядком, рамками на 
полях і довкола сторінок. 
Прикраси виконувалися зде-
більшого у вигляді рослин-
ного орнаменту, хоча також 
зустрічалися зображення 
людей, тварин і пейзажі. У 
чернігівській друкарні пра-
цювали відомі українські 
гравери Іван Щирський та 
Леонтій Тарасевич. Золотий 
вік чернігівської друкарні за-
кінчився у 1720 p., коли вона 
потрапила під нагляд росій-
ського церковного Синоду, а 
її видання зазнали жорсткої 
цензури. 

Чернігівська друкар-
ня залишила помітний слід у 
розвитку українського дру-
карства. З 1680 до 1785 р. 
в ній видано понад 150 кни-
жок, які збереглися до нашо-
го часу, і є згадки ще про 50. 
Крім того, видано понад 170 
невеликих друкованих тек-
стів, насамперед офіційних 
указів. Чернігівські видан-
ня поширювалися по всьому 
православному світу. Протя-
гом цілого сторіччя Чернігів 
разом з Києвом і Львовом 
належав до найбільших цен-
трів друкарства України. 

Знаменитим на всю Укра-
їну був і чернігівський колегі-
ум. Він виник 1700 року з ініці-
ативи чернігівського єписко-
па Іоана Максимовича. Коле-
гіум став першим у козацькій 
Україні навчальним закладом 
такого типу і за взірець мав 
кращі традиції Києво-Моги-

лянської академії. У ньому ви-
вчали кілька мов (латинську, 
польську, книжну українську 
та церковнослов’янську), сві-
тову літературу, основи крас-
ного письменства, риторики і 
поетики, географію, матема-
тику, науки про природу (на-
турфілософію), музику і малю-
вання. Таким чином, колегіум 
давав усебічну гуманітарну 
освіту. 

У колегіумі одночасно 
навчалося до двохсот учнів. 
Учень міг прийти до колегіу-
му в будь-який час, так само 
покинути його і повернути-
ся знову. Цікава деталь: коли 
Синод вимагав інформації 
про чисельність учнів, місце-
вий єпископ відповідав, що 
згідно із традиціями свобо-
ди українського народу спе-
ціальний облік учнів не ве-
деться. Водночас переведен-
ня з класу в клас відбувалося 
лише відповідно до отрима-
них знань, тому деякі учні про-
ходили два класи за рік, а де-
які «сиділи»  в одному класі по 
кілька років. Отже, повний 
курс навчання міг займа-
ти від 5 до 10 років. Кращих 

учнів заохочували, надаючи 
їм почесні звання «сенатора»  
і навіть «імператора», а гірших 
могли карати навіть різками. 

З учнями працювали 
лише кілька вчителів, але їм 
допомагали кращі учні стар-
ших класів, котрих називали 
аудиторами. Оцінки вистав-
ляли латинськими словами, 
які характеризували не лише 
знання, а й ставлення до на-
вчання і розумові здібності 
учнів. Тому поряд зі звичайни-
ми оцінками вчитель міг дати 
і відповідну характеристику 
— «старанний»  або «тупий».

Навчання базувалося 
на демократичних засадах. 
Учнів приймали до колегіу-
му незалежно від соціально-

го і матеріального станови-
ща, без іспитів, і навчалися 
вони безкоштовно. Необхід-
но було лише засвідчити від-
повідні здібності. У колегіумі 
навчалися діти священиків, 
рядових козаків, міщан і се-
лян, а поряд з ними — діти ко-
зацької старшини: Бакинські, 
Лизогуби, Мокрієвичі, Сторо-
женки, Тризни та ін. 

Для утримання бідних 
учнів існував гуртожиток, 
який називали «бурса», а з 
церковних доходів і від бла-
годійників надходили кошти 
на їхнє харчування. Проте ко-
штів вистачало не завжди, 
тож бурсаки були змушені у 
вихідні дні ходити по місту й 
заробляти гроші або харчі 
церковними співами. Такі по-
ходи сприяли не лише забез-
печенню учнів, а й створю-
вали у місті атмосферу взає-
модопомоги і святкового на-
строю. Сучасники відзначали 
старання кращих учнів, а та-
кож доброту чернігівців, які 
звикли їм допомагати. 

Випускники колегіуму 
працювали в козацьких кан-
целяріях, йшли на військову 

службу або в церковнослужи-
телі, продовжували навчан-
ня в закордонних універси-
тетах, їх часто запрошували 
на роботу до бюрократичних 
структур і навчальних закла-
дів Росії. Серед найвідоміших 
випускників колегіуму слід 
назвати Марка Полтораць-
кого — музиканта, керівника 
придворної капели у Петер-
бурзі, та академіка Петра За-
горського — одного з перших 
учених-медиків Російської ім-
перії. 

Наприкінці XVIII ст. вини-
кла ідея перетворити колегі-
ум на університет. Проте вона 
не була реалізована, і Черні-
гів втратив нагоду стати цен-
тром вищої освіти України. 

Наприкінці козацької 
доби в Чернігові діяли чоти-
ри монастирі: Єлецький, Іл-
лінський, Борисоглібський і 
П’ятницький. Останній з них 
був жіночим і тому особли-
во шанованим жінками міс-
та й околиць. Великим шану-
вальником і меценатом чер-
нігівських святинь був Іван 
Мазепа. Він часто відвідував 
місто й робив чернігівським 
церквам коштовні подарун-
ки. Найвідоміші з них — сріб-
ні царські врата Борисогліб-
ського собору і срібні шати на 
ікону Іллінської Богоматері. 

Мазепа зробив вели-
кий внесок і в монументаль-
не будівництво Чернігова. За 
його прямої фінансової під-
тримки добудовано найбіль-
ший храм міста — Троїцький 
собор. Цей собор будували 
з ініціативи Лазаря Барано-
вича для розширення Іллін-
ського монастиря. У 1695 р. 
його освятив чернігівський 
єпископ Феодосій Углицький, 
який правив в єпархії не-
довго, але прославився сво-
їм праведним життям. Свого 
часу Феодосій підтримав об-
рання Мазепи на уряд геть-
мана, і завершення будів-
ництва собору стало їхньою 
великою спільною справою. 
Мазепа також підтримав ко-
штами спорудження трапез-
ної церкви із дзвіницею Бо-
рисоглібського монастиря. 
Це приміщення нині відоме 
як будинок колегіуму.

Заохочені гетьманом, 
монументальне будівництво 
вели й чернігівські полков-
ники. Очевидно, Яків Лизогуб 
збудував приміщення полко-
вої канцелярії, яку назива-
ють також будинком Лизогу-
бів або будинком Мазепи. У 
козацькій Україні такі будин-
ки мали назву «кам’яниці». У 
давньому центрі міста стояли 
цегляні будинок магістрату і 
двоповерховий дім Полубот-
ків. За Стрижнем донині част-
ково зберігся палац Полубот-
ка, зображений ще на пер-
шій карті Чернігова — Абрисі 
1706 року. 

Справжнім пам’ятником 
чернігівському козацтву ста-
ла мурована Катерининська 
церква, освячена 1715 року. 
Надалі у кам’яному будівни-
цтві в Чернігові настала до-
вга перерва, пов’язана з еко-
номічним виснаженням Геть-
манщини, й лише наприкін-
ці XVIII ст. була зведена нова 
Воскресенська церква із 
дзвіницею на окраїні 
тодішнього міста. 

Сергій Леп’явко

«КОРОТКА ІСТОРІЯ ЧЕРНІГОВА»

Лазар Баранович Іоан Максимович

Полкова канцелярія

Троїцький собор

Катерининська церква
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25 квітня 
1599 — народився Олівер Кромвель, лорд-

протектор Англії в 1653 – 1658 роках, лідер пуритан, 
один з організаторів і керівник парламентської армії 
в боротьбі з королівськими силами під час Громадян-
ської війни.

1874 — народився Гульєльмо Марконі, італій-
ський радіотехнік і підприємець, винахідник радіо, ла-
уреат Нобелівської премії 1909 р.

1913 — помер Михайло Коцюбинський, україн-
ський письменник.

1954 — американський дослідницький центр 
компанії «Белл телефон» оголосив про створення со-
нячних батарей.

26 квітня 
121 — народився Марк Аврелій, римський імпера-

тор (161 – 180), філософ. 
570 — народився пророк Мухаммед, засновник іс-

ламу (за іншими даними — 20 квітня).
1607 — на мисі Генрі (Вірджинія) висадилися перші 

в Америці англійські поселенці.
1755 — у Москві в будівлі Аптекарського дому уро-

чисто відкрито Московський університет.
1840 — у Петербурзі вийшло друком перше видан-

ня «Кобзаря» Тараса Шевченка.
1890 — народився Микола Зеров, український по-

ет-неокласик, літературознавець, критик і перекла-
дач, професор Київського університету. Репресований 
і розстріляний на Соловках.

1945 — у Мюнхені помер Павло Скоропадський, 
український громадський, військовий і державний 
діяч, гетьман Української держави у 1918 р. Від кінця 
1918 р. — на еміграції у Швейцарії та Німеччині, де й 
надалі очолював гетьманський рух, навколо якого гру-
пувалися різні консервативно-монархічні течії, полі-
тичні і громадські діячі. 16 квітня 1945 р. був смертель-
но поранений під час бомбардування станції біля Мюн-
хена. Похований в Оберсдорфі.

1986 — аварія на Чорнобильській АЕС — найбіль-
ша техногенна катастрофа в історії людства.

30 квітня 
1310 — народився Казимир III Великий, польський 

король із династії П’ястів.
1472 — у московському Кремлі закладено Успен-

ський собор, головний православний храм Московії.
1789 — у Нью-Йорку, який тоді був столицею Спо-

лучених Штатів, Джордж Вашингтон обраний першим 
президентом США.

1877 — французький винахідник, письменник і 
поет Шарль Кро передав Академії наук опис першого 
грамофона. 

1883 — народився Ярослав Гашек, чеський пись-
менник.

1968 — у СРСР вийшло перше число підпільної 
«Хроніки поточних подій» — журналу про порушення 
прав людини радянською владою.

1992 — офіційна дата народження Інтернету. У Же-
неві оголошено, що технологія мережі всесвітнього па-
вутиння (World Wide Web), розроблена співробітником 
Європейської лабораторії фізики елементарних части-
нок англійцем Тімом Бернерсом-Лі, буде безплатною 
для всіх користувачів.

1 травня 
1840 — у Великій Британії з’явилися у продажу 

перші у світі поштові марки: чорна однопенсова («чор-
ний пенні») і синя двопенсова з профілем королеви Ві-
кторії.

1921 — відкрито першу в Україні й Росії поштово-
пасажирську авіалінію «Москва – Орел – Харків» на лі-
таку «Ілля Муромець».

1924 — у Харкові на паровозобудівному заводі ви-
пущено перший радянський гусеничний трактор «Кому-
нар» серії «Фордзон-Путіловець».

1930 — у СРСР відкрилася Туркестано-Сибірська 
залізниця (Турксиб).

2004 — членами Європейського Союзу стали Есто-
нія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, 
Словенія, Угорщина та Чехія.

2 травня 
1519 — у замку Клос-Лусе (Франція) помер Лео-

нардо да Вінчі, великий італійський художник, скуль-
птор, архітектор, учений, інженер.

1729 — народилася Катерина ІІ, російська імпера-
триця у 1762 – 1796 рр.

1859 — народився Джером Клапка Джером, ан-
глійський письменник-гуморист.

1923 — перший безпосадковий трансконтинен-
тальний переліт. Американські військові пілоти Оуклі 
Келлі та Джон Макріді на літаку Fokker T2 подолали 
шлях із Нью-Йорка до Сан-Дієго завдовжки 4100 км за 
26 год. 50 хв.

3 травня 
1314 — народився Сергій Радонезький, фундатор 

та ігумен Троїце-Сергієвого Варницького монастиря 
під м. Ростовом (нині Ярославська обл.), котрий зіграв 
важливу роль у духовному згуртуванні Русі під мон-
гольським ярмом; святий.

1783 — російська імператриця Катерина ІІ своїм 
указом заборонила селянам Лівобережної України та 
Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії, 
тобто відбулося закріпачення селян.

1791 — надзвичайний Сейм Речі Посполитої ухва-
лив конституцію Польщі, яка вважається першою кон-
ституцією в Європі і другою у світі (після Конституції 
США).

1815 — Віденський конгрес затвердив розподіл 
Польщі між Росією, Пруссією та Австрією. Краків став 
вільним містом; Австрія отримала Велічку і соляні шах-
ти; до Пруссії відійшла Велика Польща, яка отримала 
назву велике герцогство Познанське, а більша терито-
рія колишнього Варшавського герцогства була переда-
на Росії й утворила автономне Царство Польське.

1895 — народився Тодось (Теодосій) Осьмачка, 
український поет і прозаїк.

1900 — народився Микола Яковченко, україн-
ський актор театру й кіно. 

1924 — загибель Миколи Міхновського, ідеолога 
українського націоналізму та державної самостійності, 
громадського й політичного діяча і філософа. Після по-
вернення з Кубані до Києва в 1924 р. він був арешто-
ваний ДПУ, випущений на волю і наступного дня зна-
йдений повішеним.

1991 — у Намібії підписана «Віндгукська деклара-
ція», яка закликала уряди держав усього світу забез-
печувати свободу преси та її демократичний характер. 
За рішенням ЮНЕСКО 3 травня стало Всесвітнім днем 
свободи преси.

4 травня
1626 — індіанці продали голландським колоніс-

там острів Манхеттен за дрібниці на суму 60 гульде-
нів. Пізніше англійці назвуть місто, засноване тут, Нью-
Йорком.

1881 — народився Олександр Керенський, росій-
ський політичний діяч, есер, голова Тимчасового уряду 
у 1917 р.

1838 — діячі російської культури, продавши пор-
трет поета Василя Жуковського роботи Карла Брюл-
лова, викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка.

1990 — Верховна Рада Латвійської РСР засудила 
включення Латвії до складу Радянського Союзу й ого-
лосила про відновлення незалежності Латвійської Рес-
публіки.

5 травня 
1818 — народився Карл Маркс, німецький філо-

соф і політик, основоположник теорії комунізму. 
1819 — народився Станіслав Монюшко, поль-

ський композитор, диригент, основоположник націо-
нальної оперної школи.

1821 — в ув’язненні на острові Святої Єлени помер 
Наполеон I (Бонапарт), видатний французький військо-
вий і державний діяч, воєначальник, імператор у 1804 
– 1815 рр.

1828 — народилася Ганна Барвінок (Олександра 
Білозерська-Куліш), українська письменниця, дружина 
Пантелеймона Куліша.

1836 — народився Сидір Воробкевич, український 
письменник, композитор, музично-культурний діяч із 
Буковини.

1846 — народився Генрік Сенкевич, польський 
письменник, Нобелівський лауреат 1905 р.

1900 — народився Юрій Липа, український гро-
мадський діяч, письменник, поет, публіцист, один із ви-
значних ідеологів українського націоналізму.

1961 — американець Алан Шепард став другою 
людиною, яка побувала в космосі. Космічний корабель 
«Меркурій» перебував на орбіті 15 хв.

1984 — у таборі особливого режиму для 
політв’язнів у селі Кучино Пермської області після 
важкої хвороби помер Олекса Тихий, український ди-
сидент і правозахисник, педагог, мовознавець, член-
засновник Української Гельсінської групи. Тричі засу-
джений до тривалих термінів позбавлення волі за ан-
тирадянську агітацію і пропаганду. У листопаді 1989 р. 
Тихий разом із побратимами Стусом і Литвином був пе-
репохований на Байковому кладовищі в Києві.

6 травня 
1686 — підписано «вічний мир» між Польщею й 

Московською державою. Підписання договору відбу-
лося у львівській резиденції короля Яна Собеського. 
Договір, який мав на меті протидію татарським набі-
гам, було укладено на основі Андрусівського перемир’я 
1667 р. Річ Посполита визнала за Московським цар-
ством Лівобережну Україну, Київ, Запоріжжя, Черніго-
во-Сіверську землю та Смоленськ. Північна Київщина, 
Волинь і Галичина відходили до Польщі. Південна Ки-
ївщина і Брацлавщина від містечка Страйок по річці 
Тясмин, де лежали міста Ржищів, Терехтемирів, Канів, 
Черкаси, Чигирин та інші, спустошена турецько-татар-
ськими й польсько-шляхетськими нападами, мали ста-
ти «пусткою» — нейтральною територією між Москові-
єю й Річчю Посполитою.

1856 — народився Зигмунд Фрейд, австрійський 
лікар-психіатр і психолог, засновник психоаналізу.

1889 — у Парижі завершено будівництво Ейфеле-
вої вежі. Відкрита Всесвітня виставка (тривала по 6 
листопада).

7 травня 
1840 — народився Марко Кропивницький, україн-

ський письменник, драматург, театральний актор. 
1840 — народився Петро Чайковський, росій-

ський композитор.
1861 — народився Рабіндранат Тагор, індійський 

письменник, філософ, лауреат Нобелівської премії з лі-

тератури 1913 р. Автор слів гімнів одразу двох країн — 
Індії і Бангладеш.

8 травня 
1713 — указом Петра І столиця Росії перенесена з 

Москви до Санкт-Петербурга.
1886 — в Атланті надійшла в продаж «Кока-кола» 

— напій, який створив лікар Джон Пембертон, вважа-
ючи, що це лікувальний засіб.

1989 — у Польщі вийшов друком перший номер 
«Газети виборчої».

9 травня 
1890 — народився Кирило Осьмак, український 

громадський і політичний діяч. Президент Української 
Головної Визвольної Ради (1944).

1924 — народився Булат Окуджава, російський 
поет грузинського походження, бард, прозаїк, сцена-
рист.

1936 — народився Юрій Іллєнко, український кіно-
оператор і режисер. 

10 травня 
1940 — Вінстон Черчилль став прем’єр-міністром 

Великої Британії.

13 травня 
1637 — кардинал Ришельє, побоюючись замахів, 

наказав закруглити всі кинджали, що подавалися до 
столу, і створив у такий спосіб столовий ніж.

1849 — народився Панас Мирний (Рудченко), укра-
їнський письменник.

1933 — застрелився Микола Хвильовий (Фітільов), 
український прозаїк, поет, публіцист, громадський 
діяч, один з основоположників післяреволюційної ра-
дянської української прози. Автор літературного гасла 
«Геть від Москви! Даєш Європу!». Самовбивство пись-
менника стало символом краху ідеології українського 
націонал-комунізму й кінця українського національно-
го відродження 1920 – 1930-х років. 

1956 — застрелився Олександр Фадєєв, радян-
ський прозаїк. Один із співзасновників Спілки пись-
менників СРСР, її голова в 1946 – 1954 рр. (брав 
участь у репресіях проти письменників).

1963 — народився Олександр Кривенко, україн-
ський журналіст, громадський і політичний діяч.

14 травня 
1607 — засновано Джеймстаун, першу постійну 

англійську колонію в Північній Америці.
1814 — народився Василь Стефаник, український 

письменник.
1853 — у США запатентовано згущене молоко.
1920 — народилася Ярослава Стецько (Ганна Му-

зика), українська політична й державна діячка, журна-
лістка, дружина Ярослава Стецька. Співорганізатор 
Червоного Хреста УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН, 
голова проводу ОУН(б). Після повернення з еміграції, з 
1992 р. — голова Конгресу українських націоналістів. 
Народний депутат України трьох скликань.

1948 — у Тель-Авіві проголошено незалежність 
Держави Ізраїль.

1955 — СРСР, Албанія, Болгарія, Угорщина, НДР, 
Польща, Румунія та Чехословаччина підписали у Вар-
шаві договір про дружбу, співробітництво і взаємну до-
помогу («Варшавський договір»).

1995 — у Білорусі відбувся перший тур виборів до 
Верховної Ради і референдум. Схвалено пропозиції 
президента Олександра Лукашенка про тіснішу інте-
грацію з Росією, надання російській мові статусу дер-
жавної та прийняття нової (по суті — старої) державної 
символіки. 

15 травня
1157 — на бенкеті в київського боярина Петрили 

отруїли князя Суздальського і Київського Юрія Долго-
рукого. 

1845 — народився Ілля Мечников, російський фізі-
олог, лауреат Нобелівської премії 1908 р. Уродженець 
с. Іванівка (Куп’янський район Харківської області). 

1848 — народився Віктор Васнецов, російський 
художник. 

1873 — народився Павло Скоропадський, гетьман 
Української Держави у 1918 р. (29.04 – 14.12). 

1891 — народився Михайло Булгаков, російський 
письменник і драматург.

1918 — почала працювати перша авіапошта у 
США: між Вашингтоном, Філадельфією і Нью-Йорком. 

1932 — декретом уряду СРСР за підписом Сталіна 
оголошено «безбожну п’ятирічку», мета — до 1 травня 
1937 р. «ім’я Бога має забутися по всій країні».

1935 — відкрилася перша лінія Московського ме-
трополітену. 

Календар історії Чернігівщини
24 квітня 1829 р. у с. Понори на Чернігівщині 

народився Степан Ніс, етнограф, письменник, історик, 
громадський діяч.

5 травня 1873 р. у містечку Сосниця народився 
Юрій Виноградський, краєзнавець, діалектолог.

5 травня 1898 р. народився Георгій Ткаченко, 
старосвітський кобзар.

7 травня 1885 р. у с. Шабалинів Сосницького 
повіту народився Федір Дудко, письменник, журналіст. 

7 травня 1891 р. у м. Борзна народився Микола 
Сіпко, полковник Армії УНР. 

Сергій Леп’явко

«КОРОТКА 
ІСТОРІЯ 

ЧЕРНІГОВА»
Водночас, не-

зважаючи на це-
гляне будівництво, май-

же все місто залишалося 
дерев’яним. Три чверті бу-
динків мали солом’яні дахи, 
що було характерною рисою 
української народної архі-
тектури. З найдавніших часів 
Чернігів забудовувався хао-
тично, з кривими вуличками 
і провулками. Лише дві ву-
лиці мали достатню ширину, 
щоб на них могли розминути-
ся карети. Особливо щільно 
була забудована централь-
на частина в межах міських 
укріплень, де двоповерхо-
ві дерев’яні будинки стояли 
впритул один до одного. При 
такій забудові особливу за-
грозу для міста становили 
пожежі. Є згадки про поже-
жі Чернігова у 1718, 1719, 
1723, 1742, 1746 роках. Для 
захисту від них існувала спе-
ціальна пожежна служба, 
але вона не могла нічого вді-
яти у випадку великої біди. 

Важким ударом по до-
бробуту чернігівців і місь-
кій забудові стала пожежа 
1750 року. Пізнього травне-
вого вечора шинкарка пішла 
до підвалу зі свічкою, від якої 
спалахнув спочатку будинок, 
а потім десятки дерев’яних 
будинків і торгових лавок. 
Чернігівці кинулися гаси-
ти полум’я. Завдяки відчай-
душним зусиллям їм вдалося 
вберегти від вогню забудову 
поза валом, але центральна 
частина міста вигоріла по-
вністю. Цікаво, що у підва-
лах Спаського собору збері-
гали... порох. І ми б уже ніко-
ли не побачили цієї святині, 
якби невідомі сміливці його 
не вивезли. Собор вигорів, 
але залишився цілим. Поже-
жа 1750 р. була однією з най-
більших трагедій Чернігова. 
Після неї, як писали сучасни-
ки, Чернігів уже не міг повер-
нути того «добробуту і много-
людства», як раніше. На від-
родження міста пішло кілька 
десятиріч. Та якраз на ці роки 
припало знищення козацької 
держави і традиційних сус-
пільних відносин. 

На кінець XVIII ст. Черні-
гів налічував понад шістсот 
будинків, а його населення 
складало близько чотирьох 
тисяч осіб. Джерела збере-
гли прізвища міщан тих часів: 
Галушки, Грищенки, Довби-
ші, Єньки, Калитки, Ковбаси, 
Ковтуни, Лежні, Орли, Перці, 
Стуси, Чобітки та ін. Поряд 
з ними жили представники 
місцевої еліти: Домонтови-
чі, Лизогуби, Миклашевські, 
Тризни, Товстоліси, Сторо-
женки, Шихуцькі та інші. 

Продовження. 
Поч. у № № 26 – 29

Колегіум

Календар всесвітньої історії



№30   24 квітня 2014 року№30   24 квітня 2014 року       Світ вільного слова 1515

А це деякі твори, що ходили в самвидаві.  
Наша газета в № 11 докладно розповіла про книгу Олеся Обертаса «Український самвидав»

У минулому номері газе-
ти ми розповідали про та-
кий феномен тоталітарного 
суспільства як самвидав — 
нелегальне поширення літе-
ратури, яка владою вважа-
лася «антирадянською про-
пагандою і агітацією», забо-
ронялася, а за її поширення 
було кримінальне переслі-
дування. Ось, зокрема, які 
твори ходили в українсько-
му самвидаві. 

Володимир СОСЮРА

Вступ до поеми «Мазепа»
«Навколо радощів так мало… 
Який у чорта «днів бадьор», 
Коли ми крила поламали 
У леті марному до зорь. 
І гнів, і муку неозору 
Співаю я в ці дні журби, 
Коли лакеї йдуть угору 
Й мовчать раби… 
Німій, одуреній, забитій, 
Невже не встать тобі від ран? 
Москві та Жечі Посполитій 
Колись жбурнув тебе Богдан. 
А потім хтів тобі Мазепа 
Від серця щирого добра… 
Його ж ти зрадила і степом 
Пішла рабинею Петра. 
Хіба не жах: своєї зброї 
Не маєш ти в ці скорбні дні… 
У тебе так: два-три герої, 
А решта — велетні дурні. 
У тебе так: все безголов’я, 
Що на багно кричить: «Блакить!» 
Якби я міг, якби зумів я 
Тебе, Вкраїно, воскресить… 
Твої шляхи — відчай і камінь, 
Така прекрасна й, мов на гріх, 
Ти плодиш землю байстрюками — 
Багном і гноєм — для других. 
У голові твоїй — макуха! 
Хіба ж ти можеш жить сама, 
Російсько-польська потаскуха, 
Малоросійськая тюрма. 
Веди ж, безумна, до загину 
Мене на розстріли і жуть… 
Ах, я люблю тебе, Вкраїно, 
І сам не знаю, що кажу. 

Я ж син твій, син, що йшов за тебе 
На смерть і реготи не раз, 
Той, що прокляв і Бога й небо, 
Аби тобі був слушний час. 
Я йшов кривавими житами 
І знов піду, де гул і мла, 
Лиш одного я хочу, мати, 
Щоб ти щасливою була».

Ліна Костенко

* * *
«Заворожи мені, волхве! 
Заворожи мені, волхве…» 
Сидить по мавпі на зорях, 

на місяцях, 
Респектабельні пілігрими 
в комфортабельних «Волгах» 
«ходять» по шевченковських 

місцях. 
Вербують верби у монографії. 
Вивчають біо- і гео-графію. 
Полюють в полі на три тополі… 
А цікаво, багато б із них потрафили 
пройти шляхами його долі? 
Давайте чесно. 
Не кнопки ж ми й не педалі. 
Що писав би Шевченко 
в тридцять третьому, 
в тридцять сьомому роках? 
Певно, побувавши в Косаралі, 
Побував би ще й на Соловках, 
Загартований, заґратований, 
прикиданий землею, снігами, 

кременем, 
досі був би реабілітований. 
Хоч посмертно, зате — 

своєвременно. 
Звісило з трибуни блазенський 

ковпак 
забрехуще слово. 
Було так, було так, було так, 

було так… 
А може, було інакше? 
«Чуєш, батьку? 
Чую, синку!..» 
Пропадали ж люди ні за гріш. 
Передсмертно лаявся Косинка. 
Божеволів у тюрмі Куліш. 
Курбас ліг у ту промерзлу землю! 
Мовчимо. 
Пнемося у багет. 
Як мовчанням душу уяремлю, 
то який же в біса я поет!?

* * *
Вирлооке сонце
сідає на чорну скелю.
З неба, гір і свободи собі 

збудувала дім я.
Небосхил для людини —
якраз відповідна стеля.
Піднімеш думку — і не розіб’єш 

їй тім’я.
Майстрували нам стелю до млості, 

до одуру,
із найкращих ідей, з настановами 

згідно,
знявши мірку з пресованих 

бовдурів
і пружинно-спіральних негідників.

Василь СИМОНЕНКО

Брама
Дикими, незнаними речами
Марить брама у тривожнім сні,
Де сторожа брязкає ключами
І скриплять ворота захисні.

Привиди з кривавими мечами,
У накидках чорних, ніби ніч,
Граються безформними м’ячами —
Головами, знесеними з пліч.

Кров стіка під флегматичні мури,
Зойки захололі на губах,
Сотні літ наруги і тортури
Мертвих привертають у гробах.

Та не бачить місто в ніч похмуру,
Як сторожа, вже не при мечах,
Нову жертву кидає під мури
З тряпкою брудною на очах.

Суд
Параграфи присіли біля столу, 
Примітки причаїлись по кутках, 
Очима гострими підсудну 

прокололи 
Цитати із багнетами в руках. 

І циркуляр дивився в окуляри, 
І грілися роззяви біля груб, 
І вказівки скакали, як примари, 
Із телефонних мудрих труб. 

— Вона чужа, — параграфи 
сказали, 

— Вона не наша, — мовив 
циркуляр. 

— Нечувана, — примітки 
пропищали. 

І в залі знявся лемент і базар. 

І циркуляр на них поглянув строго, 
І зал заворушився і затих… 
…І роз’яли її, небогу, 
В ім’я параграфів товстих. 

Курдському братові 

Борітеся — поборете. 
(Шевченко) 

Волають гори, кровію политі, 
Підбиті зорі падають униз: 
В пахкі долини, зранені і зриті, 
Вдирається голодний шовінізм. 
О курде, бережи свої набої, 
Але життя убивців не щади. 
На байстрюків сваволі і розбою 
Кривавим смерчем, бурею впади. 
Веди із ними кулями розмову: 
Вони прийшли не тільки за добром, 
Прийшли забрати ім’я твоє, мову. 
Пустити твого сина байстрюком. 
З гнобителем не житимеш у згоді: 
Йому «панять», тобі тягнути віз. 
Жиріє з крові змучених народів 
Наш ворог найлютіший — 

шовінізм.

Некролог кукурудзяному 
качанові, що згнив 
на заготпункті

Не чути голосінь. Іржавіють 
оркестри.

Оратори втомились від кричань.
В труні лежить не вождь 

і не маестро,
А просто — кукурудзяний качан.

Труна із тупости, бездарністю 
оббита.

Бредуть за нею втомлені думки:
Кого оплакувать? Кого мені 

судити?
Кому із серця відбивать замки?

Кого трясти за петельки і душу?
Кого клясти за цю безглузду 

смерть?
Помер качан, і я кричати мушу,
Налитий смутком і злобою вщерть.

Качане мій, за що тебе згноїли?
Качане мій, кому ти завинив?
Качане мій, лягли в твою могилу
І людська праця, і щедроти нив.

Безсонні ночі, неспокійні днини,
Мозолі, піт, думок гарячий щем
Лягли з тобою поруч в домовину
І догнивають під густим дощем...

Прокляття вам, лукаві лиходії,
В яких би ви не шлялися чинах!
Ви убиваєте людські надії
Так само, як убили качана.
 

Злодій
Дядька затримали чи впіймали —
Дядька в сільраду ескортували.
Дядька повчали і докоряли:
«Як вам, дядьку, не ай-ай-ай
Красти на полі свій урожай!
У кого ви крали?
Ви крали в себе.
Це ж просто сором красти 

свій труд».
Дядько понуро тім’я теребив
І смакував махру.
Дядько кліпав товстими віями,
Важко дивитись в очі ганьби,
Важко йому із домашніми мріями
Враз осягнуть парадокси доби.
«Так воно, так, — у кулак 

кахикав, —
Красти погано, куди вже гірш».
Рвися з горлянки свавільним 

криком,
Мій неслухняний вірш.
— Чому він злодій?
З якої речі?
Чому він красти пішов своє?
Давить той клунок мені на плечі,
Сором у серце мені плює.

Дядька я вбити зневагою мушу,
Тільки у грудях клекоче гроза:
Хто обікрав, обскуб його душу,
Хто його совісті руки зв’язав?
Де вони, ті відгодовані й сірі,
Недорікуваті демагоги й брехуни,
Що в’язи скрутили дядьковій вірі,
Пробираючись у крісла й чини.
Їх би за ґрати! Їх би до суду!
Їх би до карцеру за розбій!
Доказів мало??? Доказом будуть
Лантухи вкрадених вір і надій.

Микола ХОЛОДНИЙ

Вмирають поети
Вмирають поети в душі, 
а потім в лікарнях вмирають. 
Ховають спочатку вірші, 
а потім поетів ховають. 

Поету копають яму. 
Коли — знає тільки він сам. 
В поезії білі плями, 
на серці ще більше плям. 

В машині, за місто як сніг 
вивозять на третій швидкості. 
Глузують із друзів їх, 
немов з історичної рідкости. 

Кати над труною щось мимрять... 
Важка їх діймає турбота: 
як тільки поети вимруть, 
не стане катам роботи. 

На Байкових зимних схилах 
капають сльози удавані. 
І сняться поетам в могилах 
на півночі зими недавні. 

І білі ведмеді, ватра, 
земляцьких кісток опилки... 
Поетів не стане завтра — 
залишаться члени Спілки. 

І як нам з-під криг тоді виплисти, 
і хто нас запалить, хто?! 
Он знову на третій швидкості 
помчало когось авто... 

* * *
Сьогодні у церкві коні 
ночують і воду п’ють. 
Сьогодні новим іконам 
прочани поклони б’ють. 

Сьогодні на дружбу вічну
посаджено кимось дуб.
Сьогодні у місті звично
сім пар розлучають шлюб.

Сьогодні ґвалтують рації 
про мера шлункові болі. 
Сьогодні вмирає нація, 
а світ очманів на футболі. 

Сьогодні комусь на згадку 
подарували літак. 
Сьогодні у полі дядько 
гнилий підібрав буряк. 

Сьогодні жива колекція 
побільша по той бік ґрат. 
Сьогодні у клубі лекція: 
«Людина людині брат...»

1961

Український cамвидав
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Несподівані 
думки

Франсуа де Ларошфуко
 Наші чесноти — це 

найчастіше майстерно за-
масковані вади.

 Довговічність на-
ших пристрастей не більше 
залежить від нас, ніж дов-
говічність життя.

 Пристрасть часто 
перетворює розумну люди-
ну в дурня, але не менш час-
то наділяє дурнів розумом.

 У людському серці 
відбувається безперервна 
зміна пристрастей, і згасан-
ня однієї з них майже завжди 
означає торжество іншої.

 Як би ми не нама-
галися приховати наші при-
страсті під личиною благо-
честя і чесності, вони за-
вжди проглядають крізь 
цей покрив.

Було колись...
 За Петра I в Росії 

було створено спеціальне 
відомство з пpиймання чо-
лобитних і скарг, яке нази-
валося... рекетмейкерство.

 Гі де Мопассан, 
Олександр Дюма, Шарль 
Гуно, Леконт де Ліль і бага-
то інших діячів культури під-
писали протест проти «ні-
вечення Парижа Ейфеле-
вою вежею». А взагалі згід-
но з договором, укладеним 
між інженером Гюставом 
Ейфелем і міською владою 
Парижа, 1909 року Ейфе-
лева вежа мала бути розі-
брана і продана на брухт.

 Іспанська інквізиція 
переслідувала багато груп 
населення, але більше за 
інших — катарів, марранів 
і морисків. Катари — це по-
слідовники альбигойської 
єресі, маррани — хрещені 
євреї, а мориски — хреще-
ні мусульмани.

Куточок 
гумору

— Спиртне вживаєте?
— Ні, тільки в урочистих 

випадках.
— А що Ви вважаєте та-

кими?
— Коли у мене є що ви-

пити.

* * *
Двоє відвідувачів у барі 

замовляють пиво. Один з 
них додає:

— Мені у чистій кружці.
Офіціант приносить два 

пива і запитує:
— Хто з вас замовляв у 

чистій?

* * *
До бару входить від-

відувач і, вказуючи на 
п’янючого, говорить барме-
ну: «Мені, будь ласка, того ж 
самого».

* * *
Телефонний дзвінок се-

ред ночі:
— Якщо Ви зараз же не 

вимкнете музику, я викличу 
поліцію!

— Не подобається — пе-
реселяйтеся на іншу вулицю.

— А я взагалі з іншого 
району дзвоню.

* * *
— Будьте люб’язні, по-

просіть до телефону Раби-
новича.

— Вам старшого чи мо-
лодшого?

— Старшого.
— Вони обидва померли.

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
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 Тільки 1947 року в Англії була ска-
сована посада людини, яка мала при в’їзді 
до Англії Наполеона Бонапарта вистрілити з 
гармати.

 Між двома світовими війнами у Фран-
ції змінилося більше 40 різних урядів.

 Останні 13 століть імператорський 
трон в Японії займає одна і та ж династія.

 В армії Наполеона солдати могли 
звертатися до генералів на «ти».

 На могильній плиті пам’ятника Суво-
рову написано просто: «Тут лежить Суворов».

 Покарання різками були скасовані в 
Росії тільки 1903 року.

 «Століт-
ня війна» трива-
ла 116 років.

 Найко-
ротшою в історії 
війною була війна 
між Великобританією 
і Занзібаром 27 серпня 1896 року. 
Вона тривала рівно 38 хвилин.

 Виверження мексиканського вул-
кана Парикутин тривало 9 років (з 1943-го 
по 1952 рік). За цей час конус вулкана під-
нявся на 2774 метри.

ППанораммар
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Публікації 
нашої газети  газети 
«Світ» не старіютьне старіють

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

Фото з палаючого Майдана
Барикади, палаючі автомобільні шини, ро-

зібрана бруківка, коктейлі Молотова, кров, 
вогонь, дим — весь жах протистоянь у сто-
лиці між повстанцями та силовиками режи-
му показали на своїй виставці у музеї сучас-
ного мистецтва «Пласт-Арт» ніжинський фото-
кор Ігор Волосянкін та чернігівська фотожур-
налістка Мар’яна Харді. 

Вони поїхали до Києва виконувати свій профе-
сійний обов’язок з перших днів заворушень, самі 
потерпіли від жорстокості силовиків. 

Та головне, що залишилися живі, адже тоді ко-
жен кадр міг бути останнім.

«Без вагань і прикрас. Хтось вмиратиме за нас, 
а точніше — за наше майбутнє». Таку символічну 
назву має ця фотовиставка. На ній представлені 
70 фото. 

Доброчинна акція 
Тетяни Пакалюк 

з допомоги героям 
Майдану триває

Півтора місяці тому чернігівська 
дитяча письменниця Тетяна Пака-
люк оголосила про намір зібрати ко-
шти від реалізації власних книжок 
для допомоги сім’ям героїв Небесної 
сотні. І ось пані Тетяна поінформува-
ла: «Щиро дякую всім, хто відгукнувся 
на мою благодійну акцію і простягнув 
руку допомоги діткам-сиротам героїв 
Небесної сотні.

Спільними зусиллями було зібра-
но 3 тисячі гривень. Допомогу отри-
мала родина Валерія Опанасюка (42 
роки, загинув від кулі снайпера на 
вулиці Інститутській). Сиротами за-
лишилося 4 дітей: Ангеліна, Ілля, Со-
фійка та Артем. Наймолодшому — 2 
рочки. Допомогли ми і родині Івана 
Бльоха (40 років, загинув 20 лютого 
на вулиці Інститутській). Сиротами за-
лишилося 3 дітей: дві дівчинки і хлоп-
чик.

Зараз я продовжую збір коштів 
для родини нещодавно загиблого у 
Криму майора української армії Ста-
ніслава Карачевського. Осиротіло 
двоє дітей. Дякую всім небайдужим!»

Чернігівський Вал. 
Фото Петра Антоненка.

Затримали 
гастролерів-квартирників
Працівники Чернігівського міськвідділу УМВС «по га-

рячих слідах» затримали двох молодиків, які скоювали 
квартирні крадіжки в Чернігові й інших містах України.

Як розповів начальник міськвідділу Вадим Парфентьєв, 
міліція активно працювала з розкриття квартирних краді-
жок, які останнім часом почастішали в обласному центрі. 
Оперативники дійшли висновку, що працюють ті самі особи. 
На п’ятий день відпрацювання опівдні в районі вулиці Бєлова 
правоохоронці помітили двох підозрілих осіб. При особисто-
му огляді у чоловіків було виявлено та вилучено травматичну 
зброю, ніж та золоті вироби. Саме ті, які напередодні зникли 
з однієї з чернігівських квартир.

Було встановлено, що затримані — мешканці м. Бровари 
Київської області, 1986 та 1990 років народження. Вони зі-
зналися в ряді квартирних крадіжок з жовтня минулого року 
по січень поточного. Крадіжки здійснювали шляхом підбору 
ключів до замків вхідних дверей або злому металопластико-
вих вікон.

Вадим Парфентьєв зазначив, що саме завдяки небайду-
жості мешканців міста вдалося затримати крадіїв. Він вдяч-
ний кожному небайдужому громадянину за будь-яку інфор-
мацію, яка надходить в телефонному режимі або під час осо-
бистого прийому і допомагає розкрити злочин чи запобігти 
йому.

Відносно крадіїв відкрито кримінальне провадження за 
частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, що ка-
рається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Медалі «Легенді» 
В обласній раді відбулася 

церемонія нагородження клу-
бу «Легенда» (Чернігів) срібними 
медалями за підсумками чемпіо-
нату України з футболу серед жі-
ночих команд 2013 року.

Голова обласної ради Микола 
Звєрєв та заступник чернігівсько-
го міського голови, голова Чернігів-
ської міської федерації футболу Ста-
ніслав Віхров вручили спортсменам 
срібні медалі.

Від 1992 року проводяться чем-
піонат та кубок України з футболу 
серед жіночих команд, і незмінним 
їхнім учасником є «Легенда». Це най-
титулованіший жіночий футбольний 
клуб України, який 6 разів ставав 
чемпіоном, 9 разів здобував срібні 
нагороди і двічі — бронзові. Чоти-
риразовий володар та семиразовий 

фіналіст Кубка України, учасник шістьох групових турнірів Кубка УЄФА. 28 вихованок «Легенди» 
брали участь у складі національної збірної команди України у відбіркових та фінальних турнірах 
чемпіонатів світу та Європи. Уперше в Україні 6 футболісток отримали звання «майстер спорту 
України міжнародного класу», підготовлено 42 майстри спорту України.


