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Це були демократичні, відкриті вибори
Позиція Комітету виборців України 6

УКРАЇНА ЗРОБИЛА ВИБІР
Не за прізвищами, а вибір європейського 

шляху, цілісності держави, демократії
Отже, 25 травня 2014 року в 

Україні вдруге в новітній історії про-
йшли позачергові президентські ви-
бори. Перші відбулися 1994 року як 
розв’язання політичної кризи. Цього 
разу йшлося вже про саме існуван-
ня незалежної держави, її територі-
альну цілісність, наш європейський 
демократичний, а не колоніальний 
і тоталітарний вибір. Адже позачер-
гові вибори були породжені тим, що 
народ змів 4-річний злочинний ре-
жим, а його очільник Янукович утік 
за межі держави, і країна залиши-
лася без Президента. Останній втік 
зі своїми соратниками, звісно ж, до 
Росії, на підтримці якої, в тому числі 
військовій, як показали наступні по-
дії, і тримався той злочинний режим.

Безпрецедентна в повоєнній іс-
торії Європи окупація однією держа-
вою — Росією — території іншої дер-
жави — України. Вибух сепаратизму 
на Донбасі, що переріс в антидер-
жавний заколот з наміром відірвати 
цей регіон від України і передати тій 
же Росії, заколот, де місцевих теро-
ристів відкрито підтримали військо-
ві Росії. У таких умовах вибори глави 
держави мали для України не про-
сто чергове оновлення влади, а ви-
няткове значення. Йшлося про нашу 
державність. І головний результат 
виборів у тому, що український на-
род згуртувався на захист своєї дер-
жави.

Так, люди вперше після 1991 
року обрали Президента в один тур. 
Так, багато хто голосував, відкинув-

ши свої політичні вподобання, від-
даючи голос за найбільш популярно-
го кандидата. З тим, щоб він був не 
просто обраний, а щоб вибори про-
йшли в один тур, бо в нас нема часу 
на тури. Але в такому голосуванні 
нема нічого поганого: ситуація дуже 
й дуже незвичайна. 

У цьому сенсі не треба надавати 
великого значення ні другому місцю 
Юлії Тимошенко і невиходу її до дру-
гого туру, ні результатам інших відо-
мих політиків. Вибори виграє хтось 
один, і своє слово сказав народ, як і 
повинно бути в демократичному сус-
пільстві.

Тому винятково для інформації 
наведемо статистику виборів. Офі-
ційні їх підсумки Центральна вибор-
ча комісія оголосить найближчими 
днями. А у вівторок, коли були обро-
блені майже всі електронні протоко-
ли голосування, підсумок був такий: 
Петро Порошенко набрав 54,68% 
голосів виборців, Юлія Тимошенко 
— 12,83, Олег Ляшко — 8,33, Ана-
толій Гриценко — 5,48, Сергій Тігіп-
ко — 5,23, Михайло Добкін — 3,07, 
Вадим Рабинович — 2,27. Інші кан-
дидати набрали менше 2% голосів. 
Але давайте зараз відкинемо ці від-
сотки і скажемо так: виграли всі. Пе-
ремогла Україна. Наперекір тим, хто 
бажав нам поразки, хто зазіхає на 
наші землі, хто хоче затягти нас у но-
вітнє імперське ярмо, повернути до 
тоталітаризму. Україна обрала інше 
— незалежність, волю, демократію!

Петро АНТОНЕНКО

Порошенко Петро Олексі-
йович народився 26 вересня 
1965 року в м. Болград Одесь-
кої області. Український полі-
тик, підприємець, народний де-
путат України 3-го, 4-го, 5-го 
і 7-го скликань, міністр еко-
номічного розвитку і торгів-
лі України (з 23 березня до 24 
грудня 2012 р.), міністр закор-
донних справ України (9 жов-
тня 2009 р. – 11 березня 2010 
р.). Засновник концерну «Укр-
промінвест».

Після закінчення в 1989 р. 
із відзнакою факультету міжна-
родних відносин та міжнарод-
ного права Київського універ-
ситету ім. Шевченка у 1989 – 
1992 рр. навчався в аспіран-
турі та працював асистентом 
кафедри в університеті. 

У 1990 – 1991 рр. — за-
ступник генерального ди-
ректора Об’єднання малих 
підприємств та підприємців 
«Республіка». У 1991 – 1993 
рр. керував АТ «Біржовий дім 
«Україна». У 1993 – 1998 рр. 
був генеральним директо-
ром ЗАТ «Український про-
мислово-інвестиційний кон-
церн». Кандидат юридичних 
наук. Автор монографій «Дер-

жавне управління корпора-
тивними правами в Україні. 
Теорія формування право-
відносин» та низки нау кових 
публікацій. 

З грудня 2012 року — на-
родний депутат України 7-го 
скликання, до парламенту 
пройшов самовисуванцем, ви-
гравши округ. Член Комітету з 
питань європейської інтегра-
ції. Позафракційний.

Бізнес. У 1990-ті роки при-
дбав кілька кондитерських під-
приємств. Згодом об’єднав їх 
у групу «Рошен», що стала най-
більшим виробником конди-
терських виробів в Україні і 
об’єднує шість комбінатів в 
Україні й одну фабрику в Ро-
сії (Липецьк). До бізнесу Поро-
шенка також належать кілька 
автомобільних і автобусних за-
водів (Луцький автомобільний 
завод, корпорація «Богдан»), 
верф «Ленінська кузня», теле-
канал «5 канал» і ряд інших під-
приємств.

Нагороди, звання. Орден 
«За заслуги» II ст. (1999). Орден 
«За заслуги» III ст. (1998). За-
служений економіст України 
(1997). 

Державна премія України 

в галузі науки і техніки 1999 
року. 

Лауреат Міжнародної пре-
мії ім. П.Орлика. Нагороджений 
Великим Хрестом іспанського 
ордена Громадянських заслуг.

Родина. Батько Олексій 
Іванович (1936 р.н.) — гене-
ральний директор концерну 
«Укрпромінвест», мати Поро-
шенко Євгенія Сергіївна (1937 
– 2004), дружина Марина Ана-
толіївна (1962 р.н.) — лікар-
стоматолог, сини Олексій (1985 
р.н.) і Михайло (2001 р.н.), донь-
ки Євгенія (2000 р.н.) та Олек-
сандра (2000 р.н.).

Українська Вікіпедія

Така різна Україна: одна обирає майбутнє, іншу на Донбасі втягли у війну

Президентом України обраний 
Петро Порошенко
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Упродовж  кварталу 
підприємства та організації  
співпрацювали з партнерами 
30 країн Європи
При цьому з європейським ринком пов’язано 

38% загального обсягу експорту товарів області 
та майже половина імпорту.

Від початку року до країн Європи експортова-
но товарів на 59,9 млн дол. США, що на 6,3% біль-
ше від рівня І кварталу 2013 р., імпортовано — на 
59,5 млн дол.США (на 22,7% більше). 

Суттєві експортні поставки здійснювалися до 
Іспанії (на 13,8 млн дол.), Італії (на 12,8 млн дол.), 
Литви (на 7,8 млн дол.), Румунії (на 5,7 млн дол.), 
Нідерландів (на 5,2 млн дол.) та Німеччини (на 4,4 
млн дол.).

Найбільший попит на європейському ринку 
мали зернові культури, які експортувалися до Іта-
лії, Іспанії, Литви, Нідерландів, Німеччини; насіння 
і плоди олійних рослин — до Іспанії та Італії; міне-
ральні продукти — до Литви; взуття — до Румунії 
та Італії; одяг текстильний — до Нідерландів.

Понад три чверті імпорту з країн Європи на-
дійшло з Німеччини (на 28,8 млн дол.), Італії (на 
6,0 млн дол.), Великої Британії (на 5,3 млн дол.) та 
Польщі (на 5,0 млн дол. США).

В імпорті з цих країн переважали котли, ма-
шини, папір та картон, пластмаси, полімерні ма-
теріали, текстильні матеріали і текстильні вироби, 
продукція хімічної та пов’язаних із нею галузей 
промисловості, харчові продукти.

35 новеньких «швидких» 
Урочиста церемонія передачі автомобілів 

швидкої допомоги до Центру екстреної медици-
ни та медицини катастроф відбулася 24 травня на 
Красній площі м. Чернігова. 

За рахунок коштів державного бюджету Мі-
ністерством охорони здоров’я України для Чер-
нігівської області передбачено 35 автомобілів 
швидкої медичної допомоги, які обладнані сучас-
ною апаратурою. На сьогодні 27 автомобілів уже 
знаходяться в області.

«Наш музичний простір» 
Концерт дипломанта міжнародного конкурсу 

Галини Пустовіт (фортепіано) та Наталії Довжен-
ко (скрипка) «Наш музичний простір» відбудеться 
8 червня о 14.00 у Чернігівському обласному ху-
дожньому музеї імені Григорія Галагана. 

У програмі: Бетховен, Крейслер, Шопен, Ві-
вальді, інші композитори. 

Вхідна плата — 10 грн.
Наталія Довженко — скрипалька, артистка 

військово-музичного центру ЗСУ, неодноразово 
виступала на Чернігівщині, в Києві.

Галина Пустовіт — піаністка, дипломант між-
народного конкурсу «ХХІ століття», учасниця між-
народних фестивалів, брала участь у майстер-
класах у Франції, Росії, Польщі, Німеччині. Ав-
тор проектів «Світові шедеври камерної музики» 
(2012), «Троянди й терни» (2013). Нині солістка вій-
ськово-музичного центру ЗСУ.

Свободівець Дмитро Барнаш 
переміг на виборах міського 
голови Прилук
У Прилуках представник партії «Свобода» 

Дмитро Барнаш переміг на позачергових вибо-
рах міського голови 25 травня. За нього голосу-
вали 52% виборців, 17468 осіб, що вдвічі більше 
за найближчого конкурента.

Нагадаємо, що в лютому завдяки активності 
громади депутати міськради шляхом таємного го-
лосування відсторонили від виконання обов’язків 
секретаря ради-«регіонала» та обрали на цю поса-
ду саме Дмитра Барнаша, котрий до виборів вико-
нував обов’язки міського голови. Тодішній міський 
голова Юрій Беркут під тиском громади подав у 
відставку, на цих виборах він набрав усього 0,7%.

З незаконного обігу 
від початку року вилучено 
майже на 1,5 млн грн 
підакцизної продукції
Головне управління Міндоходів у Чернігів-

ській області проводить заходи з детінізації ринку 
підакцизних товарів.

Співробітники слідчо-оперативних підрозді-
лів здійснили 59 перевірок на ринку обігу підак-
цизної продукції, виявили 46 порушень діючо-
го законодавства. З незаконного обігу вилучили 
більш як 2,5 тисячі пляшок алкогольних напоїв на 
суму 72,27 тис. грн, більш як 150 літрів спирту на 
7,5 тис. грн, а також паливно-мастильних матері-
алів на суму 1,4 млн грн. Загальна сума вилученої 
підакцизної продукції склала майже 1,5 млн грн.

Вибори на Чернігівщині пройшли демократично, прозоро і 
організовано, повідомляє Департамент інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Вибори відбулися на всіх 1104 дільницях, з яких 1058 — зви-
чайні, 46 — спеціальні та 2 — спеціальні на тимчасовій основі. 

До списків виборців було внесено 867308 осіб, своїм 
правом волевиявлення скористалося 558 727 громадян, що 
становить 64%.

Петро Порошенко переміг в усіх 6 виборчих округах  об-
ласті. Такі дані обробки Центр виборчкомом майже 90% ре-
зультатів виборів станом на вівторок.

В цілому по Чернігівській області Петро Порошенко на-
брав 44,7% голосів виборців, Тимошенко — 19,62%, Ляшко 
— 17,15%. Треба відзначити, що це один з низьких показни-
ків Порошенка по Україні. Оскільки в цілому по країні він на-
бирає близько 54%.

23 травня у Чернігові під-
нято Державний прапор Укра-
їни з нагоди передислокації 
Державного науково-випробу-
вального центру Збройних Сил 
України із міста Феодосія Авто-
номної Республіки Крим на те-
риторію військового містечка 
№18, що у місті на Десні.

Звертаючись до військово-
службовців Центру, голова об-
ласної ради Микола Звєрєв на-
голосив, що саме під час анексії 
Криму обласна рада звернулася 
до Міністерства Збройних Сил 
України, в.о. Президента Украї-
ни Олександра Турчинова із про-
позицією перебазувати Центр 
до Чернігова. Він також підкрес-
лив, що органи місцевого само-
врядування і виконавчої влади 
Чернігівщини допомагатимуть 
у розбудові інфраструктури вій-
ськових частин, які дислокують-
ся на території області. Зокрема, 
у будівництві та придбанні житла 
для військовослужбовців та їх-

ніх сімей і не лише за рахунок 
державного бюджету, а й потуж-
них промислових підприємств, 
фінансових установ і благодій-
ної допомоги. За словами ке-
рівника, органи місцевого само-
врядування Чернігівщини готові 
безоплатно передавати майно 
колишніх військових частин, яке 
зараз знаходиться на балансі 
місцевих рад.

Як повідомив начальник 

Державного науково-випробу-
вального центру, лауреат Дер-
жавної премії України, доктор 
технічних наук, полковник Во-
лодимир Башинський, центр за-
ймається експериментальним 
випробуванням майже всіх ви-
дів зброї, сертифікацією озбро-
єння та військової техніки і є го-
ловною науковою установою 
Збройних Сил України. Оскільки 
зараз відбувається заміна всіх 

комплектуючих російського ви-
робництва на вітчизняне, тому 
центр розраховує на співпрацю 
промислових підприємств Чер-
нігівщини.

Головне завдання науково-
випробувального центру поля-
гає у науковому супроводі роз-
робок, проведенні випробувань 
зразків авіаційної техніки та 
озброєння і надання рекомен-
дацій Збройним Силам України 
щодо прийому зброї. Володимир 
Башинський повідомив, що фа-
хівці центру вже провели перші 
випробування гелікоптера МІ-8 
на аеродромі «Півці». Науково-
випробувальна база повин на 
стати ключовою в Україні у на-
вчанні льотчиків-випробовува-
чів. В. Башинський також за-
певнив присутніх, що виконання 
завдань, які стоять перед Цен-
тром, сприятимуть й активізації 
чернігівських промислових під-
приємств.

Журі обласного літературного конкурсу 
«Краща книга року – 2013» визначило лау-
реатів конкурсу в таких номінаціях: 

Наукова література
І місце — «Спалені села і селища Черні-

гівщини в 1941 – 1942 роках: злочини про-
ти цивільного населення»/упоряд.: С.Бутко, 
О.Лисенко. 

І місце — «Літопис доль та днів мину-
лих»/упоряд. Г. Адруг-Дараган, С. Горобець, 
А.Курданов.

ІІ місце — С. Павленко «Мікротопоніми 
Чернігово-Сіверщини».

ІІІ місце — «Чернігівська переписна кни-
га 1666 року»/упоряд. І.Ситий, С.Горобець.

Науково-популярна література
I місце — М.Ткач «Раю мій, розмаю. 

Родовід».
IІ місце — «Віддані магії неба: (спроба 

дослідження історії цивільної авіації Чер-

нігівщини) /кер. проекту І.Аліференко, авт.-
упоряд. В.Солоннікова. 

IІІ місце — О. Добриця «Забута 
спадщина».

Публіцистика 
ІІ місце — «Від любові до болю. Творчий 

портрет Михася Ткача»/ упоряд. В. Сапон. 
ІІІ місце — Л. Григор'єва, В. Григор’єв «Ге-

рои Добрянских лесов». 
Поезія
I місце — М.Ткаченко, Н.Ткаченко, 

О.Білоцвіт «Сонце сходить для Тебе». Н. Тка-
ченко «Космея».

ІI місце — В. Михайленко «Маленька ді-
вчинка на острові весни…».

ІIІ місце — С. Коваль «Дивосвіт».
Проза
І місце — В.Сапон «Страсбурзький пиріг». 
IІ місце — О. Брик «Любов і зрада».
III місце — Л. Махіна «Слово честі».

Література для дітей та юнацтва
I місце — Л. Шутько «Закон радості».
II місце — Л.Ткач «Їсти хочу і лежати».
IIІ місце — Т. Пакалюк «Таємниці старого 

Седнева». Ч. 1, ч. 2.

Видавець року
Валерій Лозовий.

Премію чернігівського міського голови 
отримали Сергій Бутко та Олена Лисенко за 
книгу «Спалені села і селища Чернігівщини в 
1941 – 1942 роках: злочини проти цивільно-
го населення».

Церемонія нагородження відбу-
лася 26 травня 2014 року о 12.00 
у читальному залі Чернігівської 
міської центральної бібліотеки ім. 
М. Коцюбинського.

Півтора місяці тому остаточно збанкру-
тував видавець газети «Сіверщина» — то-
вариство з обмеженою відповідальністю 
«Редакційно-видавничий центр «Сіверщи-
на». Для інформації. У законодавстві про 
пресу існує ключове поняття — засновник 
газети, тобто її власник. І є поняття — ви-
давець. Ним може бути і сам засновник 
або хтось, найнятий ним для випуску га-
зети. У 2006 році обласна організація то-
вариства «Просвіта», яка була і є ось уже 
22-ий рік існування газети її засновником, 
найняла в якості видавця оте ТОВ, дові-
ривши йому всю фінансово-господарську 
діяльність з випуску газети.

Три роки тому ТОВ, а відтак і газета, 
збанкрутувало, продовження випуску га-
зети стало можливим лише шляхом влиття 
до того ТОВ групи чернігівських бізнесме-
нів. На початок минулої осені ТОВ знову ви-
явилося банкрутом, після чого бізнесмени 

видавали газету по суті в борг. Але на кві-
тень цього року ТОВ уже не просто вчерго-
ве збанкрутувало, а виявилося навіть не 
«на нулі», а у глибокому мінусі: борги скла-
ли величезну суму. В тому числі із зарпла-
ти: людям, які роблять дві газети (ще й тиж-
невик «Біла хата»), зарплата не виплачена 
за 7 місяців, завершується й восьмий. 

Отже, поставлена перед фактом краху 
видавця обласна «Просвіта» півтора міся-
ці тому мала три варіанти подальшої долі її 
газети. Вони перед «Сіверщиною» й по сьо-
годні.

Перший: газета продовжує вихо-
дити і залишається виданням обласної 
«Просвіти». 

Другий: газета залишається юридич-
но у «Просвіті», але фактично зникає, на 
якийсь час чи назавжди.

Третій: газета існує, але «Просвіта» пе-
редає її іншому господарю.

Перший варіант правлінню обласної 
«Просвіти» не підійшов, воно констатува-
ло, що не в силах видавати газету.

Правління обрало другий варіант: 
припинило видавати газету, юридично 
залишаючи її своєю. Вже 5 тижнів газе-
та (і «Біла хата» теж) не виходить. Можли-
во, не буде видрукований і вже шостий, 
сьогоднішній номер. Передплату на друге 
півріччя практично зірвано. 

Зараз посилено проштовхується тре-
тій варіант: випросити у «Просвіти» її га-
зету. Ця ідея закинута в чернігівський Ін-
тернет, донесена до влади. В Інтернеті — 
злива коментарів читачів на цю тему, в 
яких важко знайти добре слово про «Про-
світу». Тому, мабуть, час уже самим про-
світянам визначити долю колись знаме-
нитої газети.

Петро АНТОНЕНКО 

Чернігівщина обирала Президента — 
64% виборців прийшли голосувати 

Чернігів — знову місто авіаторів

Кращі книги року

ТРИ ДОРОГИ ГАЗЕТИ «СІВЕРЩИНА»
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Бліц-інформ

Міліцейська хроніка

Школи на Чернігівщині 
продовжують закривати
На Чернігівщині — найбільша в Україні кількість малокомп-

лектних шкіл — 338, або 55,2% від загальної їх кількості. У той 
час, як по Україні малокомплектною є лише кожна п’ята школа. 
У зв’язку з низькою чисельністю учнівського контингенту до 1 
вересня 2014 року передбачається закрити 12 малокомплек-
тних шкіл з кількістю учнів від 6 до 15 осіб.

При здійсненні процедури фінансування в перерахунку на 
учня застосовуються коригуючі коефіцієнти. Для нашої області 
цей коефіцієнт дорівнює 1,751, що, на переконання начальни-
ка обласного управління освіти Анатолія Заліського, замало. 
Аби школи у сільській місцевості хоч якось виживали, коригу-
ючий коефіцієнт для Чернігівщини має бути не менш ніж 2,5. 

«Якщо в школах Чернігова в класах 25 – 30 учнів — це нор-
ма. Найменша кількість учнів у класі — п’ять. Якщо менше — 
організовується індивідуальне навчання, що гірше, ніж класне 
навчання. Тому стоїть завдання внести зміни до закону і зроби-
ти мінімальне наповнення класу — три учні», — переконаний 
Анатолій Заліський. 

Місцеві громади вирішують, функціонувати школі в певній 
місцевості чи ні. Але саме з центрального бюджету йде фінансу-
вання освіти. І коли держава не фінансує освіту регіону, це зму-
шує місцеву владу, сільські громади закривати школи.

Цього року в планах — закриття 12 сільських шкіл. Під за-
криття підпадають школи у Городнянському, Куликівському, 
Менському, Новгород-Сіверському, Носівському, Ріпкинсько-
му, Чернігівському та Щорському районах.

В області є понад 270 «шкільних» автобусів. Вони швидко 
виходять з ладу. 2014 року на обласну програму «Шкільний ав-
тобус» у бюджеті закладено лише 1,5 млн грн, що вистачить 
тільки на чотири автобуси. Цього року призупинена аналогічна 
державна програма, констатує Анатолій Заліський.

Юні таланти України завітали 
до Чернігова 
Зібрав їх конкурс фортепіанної музики імені Левка Ревуць-

кого. 
Юні музиканти мають чималий досвід, адже є призерами ба-

гатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів.
Першу сходинку посіли: Єлизавета Рябошапка (Київ) та Дані-

їл Капелюш (Чернігів), на другій — гості зі столиці Адріана Пчелін-
цева та Назарій Фесик, а третіми стали чернігівки Марія Бабич і 
Марія Шабанова та киянин Антоніо Бразільєро Джонсон Рубен.

До середньої групи вимоги були вже серйозними, але і пере-
мога дорогоцінніша. Тож на першому місці — Денис Пономарен-
ко (Чернігів), на другому — Софія Муштай (Сіверськодонецьк), на 
третьому — Костянтин Надарай з Києва.

Двоє загинули через обвалення 
на льонозаводі 
Дві людини загинуло 21 травня близько 10.30 через обва-

лення будівлі на території колишнього льонозаводу в с. Киселів-
ка Чернігівського району. 

Про це повідомив представник управління Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. За його сло-
вами, загиблі виконували роботи з демонтажу триповерхового 
будинку, який звалився. Він додав, що чергові рятувальники ро-
зібрали завали за допомогою автокрана та спеціальних засобів 
і витягли тіла двох чоловіків.

Обставини трагедії встановлює слідство.

Площа Героїв України замість 
пам’ятки комунізму
Корюківська міська рада вирішила перейменувати площу 50 

років Жовтня. Тепер вона має назву площа Героїв України. 
Таке рішення ухвалила сесія більшістю голосів.
Міський голова Ігор Матюха запевнив, що й інформаційні 

таблички з відповідною назвою будуть виготовлені та прикрі-
плені в кількох відведених для цього місцях.

Ще Ігор Валерійович проінформував присутніх про стан 
справ щодо облаштування в місті пам’ятника на честь Героїв 
України та презентував присутнім кілька ескізів майбутнього 
пам’ятника. 

«Усі роботи з виготовлення зобов’язався виконати один міс-
цевий підприємець, — повідомив міський голова. — Він же по-
годився й профінансувати основні витрати — близько 20 тис. 
грн. Тобто бюджетні кошти до цієї справи залучатися не будуть». 

Також Ігор Матюха просив представників засобів масової 
інформації і безпосередньо депутатів звернутися до жителів 
міста з проханням надавати свої пропозиції щодо визначення 
місця, де буде встановлено пам’ятник.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

Телефон довіри
В Управлінні Служби безпеки України в Чернігівській об-

ласті цілодобово працює «телефон довіри» — (0462) 676-208, 
за яким жителі Чернігівщини можуть повідомити інформацію 
щодо загроз державній безпеці, загроз терористичного ха-
рактеру, про факти перебування в регіоні підозрілих осіб, на-
міри здійснення сепаратистської, диверсійної, розвідуваль-
но-підривної діяльності. Інформація, що надійде, обов’язково 
буде перевірена.

Особисті звернення від громадян з вищезазначених та ін-
ших питань, які входять до компетенції Служби безпеки Украї-
ни, приймаються в Управлінні СБ України в Чернігівській об-
ласті за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 28.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

8 червня Батурин, гетьманська столиця України, 
запрошує на традиційне Всеукраїнське козацьке свято

На засіданні конкурсної комісії, 
яке провів перший заступник голови 
обласної ради Олександр Кодола, під-
бито підсумки ІІ етапу щорічного об-
ласного конкурсу «Краща сільська, се-
лищна, міська рада».

Цього року на конкурс докумен-
ти представили 27 претендентів із 21 
району області. Конкурсантів комісія 
оцінювала за такими критеріями: ви-
конання місцевого бюджету, еконо-
мічний та соціальний розвиток тери-
торії, сприяння розвитку сільськогос-
подарського виробництва, реформу-
вання земельних відносин, охорона 
навколишнього середовища, охорона 
здоров’я, освіта, соціальний захист і 
зайнятість та інші. Переможцями ви-
знані: 

Серед І категорії учасників (сіль-
ська рада з кількістю населення до 
1000 жителів):

1 місце — Дорогинська, Ічнян-
ський район;

2 місце — Савинська, Срібнян-
ський район;

3 місце — Спаська, Сосницький ра-
йон.

Серед ІІ категорії (сільська, се-
лищна, міська рада з кількістю на-
селення понад 1000 жителів):

1 місце — Бахмацька сільська 
рада, Бахмацький район;

2 місце — Новобасанська сільська 
рада, Бобровицький район;

3 місце — Анисівська сільська 
рада, Чернігівський район.

Серед ІІІ категорії учасників (се-
лищна, міська рада, що є адміні-
стративним центром району):

1 місце — Семенівська міська 
рада;

2 місце — Носівська міська рада;
3 місце — Городнянська міська рада.
Ради, які здобули перемогу, будуть 

нагороджені дипломами облради та 
грошовими преміями.

І категорія: 1 місце — 40 000 
грн, 2 місце — 30 000 грн, 3 місце — 
20 000 грн.

ІІ категорія: 1 місце — 60 000 
грн, 2 місце — 50 000 грн, 3 місце — 
40 000 грн.

ІІІ категорія: 1 місце — 120 000 
грн, 2 місце — 80 000 грн, 3 місце — 
60 000 грн.

Триває весняна заборона рибо-
ловлі на водоймах Чернігівщини, 
пов’язана з періодом нересту пріс-
новодних риб. У цей час категорич-
но заборонено не тільки вилов риби 
практично всюди, а й вихід на воду на 
плавзасобах будь-якого типу. Але, не-
зважаючи на це, зустрічаються недо-
лугі громадяни, які все-таки виходять 
на водойма заради наживи. 

Під час рейду в рамках операції 
«Нерест» працівники міліції лінійно-
го відділу в річпорту «Чернігів» затри-
мали двох мешканців міста Остер Ко-
зелецького району, які на Київському 
водосховищі поблизу села Косачівка 
здійснювали незаконний вилов риби 
за допомогою зяберних сіток. Ці бра-
коньєри за допомогою гумового чов-
на натягали чималу кількість риби 

цінних порід, а саме: лящ — 21, плос-
кирка — 48, карась — 27, щука — 2, 
лин — 20, окунь — 39, в’язь — 2, пліт-
ка — 2 штуки. Збитки, завдані риб-
ному господарству, склали близько 
шести тисяч гривень.

Міліцією відкрито кримінальне 
провадження за ч.1 ст. 249 Кримі-
нального кодексу України — незакон-
не зайняття рибним, звіриним або ін-
шим водним добувним промислом, 
що карається штрафом до ста неопо-
датковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або обмеженням волі на строк 
до трьох років з конфіскацією зна-
рядь і засобів промислу та всього до-
бутого.

СЗГ УМВС України
 в Чернігівській області

ДСО — 
за безпеку дітей

Актуальним питанням за-
лишається безпека дітей під 
час перебування в навчально-
виховних закладах.

З метою запобігання зло-
чинності, як профілактичний 
захід Державна служба охоро-
ни проводить ряд зустрічей з 
керівництвом шкільних закла-
дів, в ході яких дають ґрунтов-
ні поради, як можна зменшити 
кількість протиправних діянь. 

Під охороною ДСО на те-
риторії області перебуває 27 
нав чальних закладів. Най-
більш популярною є техніч-
на охорона у вигляді кнопки 
термінового виклику міліції 
та охоронної сигналізації, в 
результаті спрацювання яких 
негайно приїздить наряд мілі-
ції охорони.

Найменшим вихованцям 
дитячого садка Чернігова, 
який, до речі, перебуває під 
охороною ДСО, під час прове-
дення тижня безпеки життє-
діяльності працівники міліції 
розповіли, як необхідно по-
водитися з незнайомцями, та 
про роботу міліції в цілому. 

УДСО при УМСВ України 
в Чернігівській області

Переможці конкурсу 
«Краща сільська, селищна, міська рада»

Затримали браконьєрів 
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Саєнки — традиції 
вічного родового кореня 
Відкриття виставки мистецької динас-

тії Саєнків «Із кореня родового» відбулося у 
Чернігівському обласному художньому му-
зеї імені Григорія Галагана до 115-річчя від 
дня народження Олександра Саєнка. 

На виставці представлені твори народ-
ного художника України Олександра Саєн-
ка (1899 – 1985), а також роботи заслуже-
ного діяча мистецтв Ніни Саєнко (1944 р.н.) 
та художниці декоративного мистецтва Лесі 
Майданець-Саєнко (1969 р.н.). В експозиції 
— вибійки, килими, гобелени, інкрустації та 
аплікації соломкою, батик, декоративні та-
релі, олійний і темперний живопис.

Роботи датовані 1925 – 2014 роками. 
Вони надані родиною Саєнків, а також на-
лежать музею імені Г.Галагана та історично-
му музею імені В. Тарновського.

Виставка 
європейського костюма
У військово-історичному музеї — відді-

лі Чернігівського історичного музею імені 
В.Тарновського — відкрилася виставка «Єв-
ропейський костюм ХV – ХХ століть» (рекон-
струкції історичного одягу). Тут моделі з «Кос-
тюмотеки» Київського національного універ-
ситету технологій та дизайну. Перші зразки 
реконструкції з’явилися на початку 1990-х 
років, коли в університеті була створена ка-
федра художнього моделювання костюма.

При відтворенні моделей використову-
валися креслення із крійних книг, що збе-
реглися, живописні портрети, гравюри, фо-
тографії, автентичні зразки з музейних ко-
лекцій, вишукувалися тканини, найбільш 
наближені до старовинних.

Сьогодні «Костюмотека» нараховує 
близько 400 одиниць одягу, головних убо-
рів, взуття, аксесуарів.

Представлені на виставці 34 моделі ілю-
струють основні стилістичні течії від пізньо-
го Середньовіччя до другої половини ХХ сто-
ліття: готику, ренесанс, бароко, рококо, ам-
пір, еклектику і модерн. Серед вишуканого 
вбрання — «костюм» короля Генріха VIII та 
сукня однієї з його численних дружин, одяг 
козацької старшини Лівобережної України 
XVII – XVIII століть, весільне вбрання ХІХ сто-
ліття, модне вбрання початку ХХ століття.

Експозиція працюватиме до 
середини вересня за адресою: Чернігів, 
вул. Шевченка, 55-а. 

Анатолій Гайдамака: 
мистецтво — землякам 
Чернігівський музей сучасного мистецтва 

«Пласт-Арт» представляє виставку народного 
художника України, лауреата Державної пре-
мії ім. Шевченка, заслуженого діяча мистецтв 
України, нашого земляка — Анатолія Гайда-
маки, картини якого несуть у світ глибоко на-
ціональні ідеї української минувшини і сього-
дення, одвічного зв’язку поколінь і доль. 

А на другому поверсі музею представ-
лені твори як молодих, так і відомих май-
стрів з фондів музею. 

Виставка працює з 10.00 до 18.00 без 
перерви та вихідних.

Екскурсії 
по древньому Чернігову
Інколи так хочеться забути про політи-

ку, про матеріальні негаразди і притули-
тися душею до того, що не підвладне часу. 
Замовте екскурсію по Чернігову! Ви потра-
пите у дивовижний світ легенд, вам розка-
жуть про надзвичайні події і величні поста-
ті минулого, ви дізнаєтесь про джерела та 
зразки високої духовності.

Крім того, вас приємно вразять наші 
ціни, адже ми їх залишили незмінними з 
минулого року. Екскурсія по чудовому місту, 
з приємними враженнями обійдеться вам 
всього у 200 гривень на групу, а відвідини 
будь-якого з наших музеїв — лише 15 грн 
(для дітей — 5 грн).

Завітайте в Національний заповід-
ник «Чернігів стародавній». Замовлення 
екскурсій за тел. 645-954, деталі на 
http://naiz1.pp.net.ua

Національний заповідник 
«Чернігів стародавній»

18 травня на Красній пло-
щі міста рухався найбільший ве-
лосипед. Його було складено із 
найбільшої кількості велосипе-
дистів. 

«Велодень» у Чернігові зібрав 
рекордну кількість учасників — 
1590. Вийшли на велопробіг і до-
рослі, і малеча, і спортсмени, і 
просто любителі. Організацією та 
координацією «Велодня» у Черні-
гові займалася Громадська ініці-
атива «ВелоЧернігів».

Спочатку на Красній площі 
учасники заходу «побудували» 
велосипед, у якому крутилися ко-
леса. А потім колона з 1590 ве-
лосипедистів вирушила у вело-
пробіг по місту. 

Організаторам «Велодня» 
було вручено диплом про вста-
новлення рекорду «Рухома фігу-
ра велосипеда, створена з най-
більшої кількості велосипедис-
тів». І цей результат буде внесе-
ний до Національного реєстру 
рекордів. 

Чернігівська організація Суспільної 
служби України спільно з інформацій-
ним сайтом «Північний вектор» започат-
кували Інтернет-проект інформування 
структур влади про існуючі і потенцій-
ні небезпеки у середовищі життєдіяль-
ності людини. 

Пропонуємо вам узяти участь у про-
екті «Громадськість за місто без небез-
пек». Мета — фіксування виявлених не-
безпек у Чернігові з метою їх оператив-
ного усунення.

У першу чергу, це стан доріг і тротуа-
рів, електро- і газогосподарство, тран-
спорт, інженерні комунікації, аварійні 

споруди, дерева та інші об’єкти, стихійні 
сміттєзвалища, шкідливі відходи.

Інструкція:
1. Зайти на http://www.pivnich.info/

internet-proekt-hromadskist-za-mi.
2. Натиснути на посилання «Перегля-

нути Громадськість за місто без небез-
пек на карті більшого розміру» (під кар-
тою).

3. Тиснеш «РЕДАГУВАТИ» для дода-
вання або видалення точок.

УВАГА: для редагування потрібно бути 
зареєстрованим на сервісі http://www.
google.

Як завантажити фото? Найпростіше 

— скористатися з сервісу Радикал.ру
Подальші дії: інформування структур 

влади про існуючі і потенційні небезпеки 
у середовищі життєдіяльності людини для 
подальшого їх усунення.

Якщо є проблеми із редагуван-
ням карти, просимо надавати інфор-
мацію на: www.pivnich.info@gmail.com  
Тел.: 973-628, 973-629.

Сподіваємося, що відповідні структу-
ри з розумінням сприймуть цю громад-
ську ініціативу, адже у справі оператив-
ної ліквідації небезпек влада і грома-
дяни мають бути взаємозацікавленими 
партнерами. 

Заробітна плата 
та її виплата 

У січні – березні 2014 року на під-
приємствах, в організаціях та устано-
вах м.Чернігова (з кількістю найманих 
працівників 10 осіб і більше) були за-
йняті в середньому 80,5 тис. штатних 
працівників.

Середньомісячна номінальна заро-
бітна плата штатного працівника Чер-
нігова порівняно з відповідним періо-
дом 2013 року зросла на 6,8% й стано-
вила 2508 грн. Це більше у 2,1 разу від 
законодавчо встановленої мінімальної 
заробітної плати (1218 грн) та на 0,5% 
— від середньообласного показника 
(2496 грн).

Загальна сума заборгованості з ви-
плати заробітної плати в м.Чернігові 
впродовж січня – березня 2014 р. 
збільшилася на 7,2% та на 1 квітня ста-
новила 11,1 млн грн, з них 6,4 млн грн 
— це борги працівникам діючих (еко-
номічно активних) підприємств.

Після внесення до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань прокуратурою м. 
Чернігова кримінального провадження за 
ч.1 ст. 175 Кримінального кодексу України 
щодо невиплати заробітної плати на ПАТ 
ВТФ «Сіверянка» там почали погашати за-
боргованість перед своїми працівниками.

Причиною реєстрації кримінального 
провадження стало те, що ця виробничо-
торговельна фірма, в порушення вимог 
законодавства та при наявності коштів 
на рахунках, заборгувала майже трьом-
стам своїм працівникам заробітну плату 
з кінця грудня минулого року по березень 
2014-го.

Перевіркою, проведеною на цьому під-
приємстві Територіальною державною ін-
спекцією з питань праці в Чернігівській 
області, були виявлені й інші порушення 
трудового законодавства. Зокрема, попри 
вимогу ч. 1 ст. 116 Кодексу законів Укра-
їни про працю, 17 працівникам підприєм-

ство не виплатило належні їм суми при 
звільненні.

На напрямку нагляду за дотриманням 
законодавства про працю прокуратурою 
міста Чернігова від початку року за наслід-
ками перевірок внесено 5 подань з вимо-
гою про усунення виявлених порушень. 
За результатами розгляду цих докумен-
тів прокурорського реагування до відпо-
відальності притягнуто 2 посадові особи 
органів контролю, сплачено працівникам 
618 тис. заборгованої заробітної плати.

Окрім того, в інтересах 30 чернігівців 
за їх зверненнями прокурорами цьогоріч 
подані до суду заяви про стягнення з ро-
ботодавців заборгованої заробітної пла-
ти на суму понад 200 тисяч гривень. Судом 
вони задоволені, частина коштів за судо-
вими наказами вже виплачена робото-
давцями в добровільному або примусово-
му порядку.

Прес-служба прокуратури м. Чернігова

Після початку кримінального провадження почалось 
погашення заборгованості працівникам «Сіверянки»

Cоціальний проект «Громадськість за місто без небезпек»

Встановлено  велосипедний рекорд
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Мілітаризація 
і культура

У квітні 2014 року в Києві відбулося пер-
ше засідання клубу «Франко-рояль», де зібра-
лися непересічні особистості у різних сферах 
життя країни.

Я мав честь бути модератором та одним із 
спікерів клубу, а також узяв на себе обов’язок 
зафіксувати основні ідеї учасників, які отри-
мали повну підтримку.

Думаю, більшість цих беззаперечних істин 
і нових ідей заслуговують на увагу громад-
ськості та влади. 

Олександр САВЧЕНКО, 
економіст, колишній заступник голови НБУ

1. Вироблені в Україні продукти та послуги на-
уки, освіти, культури, мистецтва створюють ВВП 
країни, а їх імпорт з інших країн зменшує ВВП. Ін-
шими словами, дивлячись по телебаченню «Брига-
ду»  чи «Ментів» , ми не тільки деградуємо як осо-
бистості, а ще й робимо Україну економічно бідні-
шою, а Росію — багатшою. Це базовий закон еко-
номіки. У розвинутих країнах внесок науки, освіти 
й культури у ВВП сягає 10 – 15%, а в Україні — від-
німає 10 – 15%.

2. Для виправлення такого стану, зростання 
ВВП та припинення державного геноциду над укра-
їнськими діячами науки, освіти, культури, перетво-
рення їх у заробітчан необхідно захистити свій ін-
формаційно-культурний простір.

Потрібно запровадити і жорстко контролюва-
ти квоту українського продукту в інформаційному 
просторі, особливо на телебаченні та радіо. Її част-
ка повинна становити 75%, у тому числі не менше 
50% — українською мовою. За нашими досліджен-
нями, україномовні продукти на радіо у Києві ста-
новлять лише 8 – 10%.

Для стимулювання друку українських книжок, 
часописів, газет, виробництва Інтернет-продуктів 
застосовувати нульову ставку ПДВ на ці товари.

3. Безпорадність нової влади, яка без військо-
вого та інформаційного опору допустила окупацію 
Криму, є результатом не лише кадрових помилок, а 
й відсутності уваги держави до проблем безпеки і 
культури українців.

Протягом 22 років держава лише сприяла роз-
валу армії та культури. Саме тому бюджет Зброй-
них сил і витрати держави на культуру не витриму-
ють критики.

Якщо бюджет Міноборони становить 1% ВВП, 
то бюджету Мінкульту взагалі нема. Він у межах 
статистичної похибки. Можливо, саме тому в нас 
немає армії та державної інформаційної політики. 
Наведу такі дані: Росія на армію витрачає приблиз-
но у 50 разів більше, ніж Україна, а на культуру — у 
сто разів більше.

Ми пропонуємо за рік довести бюджет Мінобо-
рони до 2% ВВП. До речі, у Росії тільки офіційно він 
становить 3,1% ВВП. Бюджет Міністерства культу-
ри — до 1% ВВП, включивши до нього сфери фіз-
культури, спорту і туризму.

Без культурного капіталу економічний капітал 
залишиться на останньому місці в Європі. Більше 
того, ми пропонуємо ввести міністра культури до 
РНБО. Культурний простір для нашої безпеки не 
менш важливий, ніж територіальний.

4. Для інтеграції України з ЄС, світовою наукою 
та культурою необхідно надати спеціальний статус 
англійській мові як мові навчання і широкого за-
стосування в науці, культурі й засобах масової ін-
формації. З 2020 року всі державні службовці по-
винні володіти нею на достатньому рівні. Досвід 
Сингапуру і північних країн Європи доводить ви-
няткову роль англійської мови для зростання еко-
номіки.

5. Технічне переозброєння української армії 
мусить дати робочі місця і суттєве зростання еко-
номіки на сході та півдні України. Це стосується не 
лише замовлень на українські танки, літаки, кора-
блі та військові машини, а й на ракети та інші сучас-
ні види зброї. Так само має бути держзамовлення 
— державне фінансування — на культурні та інфор-
маційні продукти: фільми, серіали, туристичні куль-
турні маршрути, книжки, газети.

6. Нам треба звикати жити в умовах постійної 
військової загрози. Досвід Ізраїлю показує, що вій-
ськові конфлікти можуть зміцнити націю і осучас-
нити державу. Більше того: мілітаризована еконо-
міка сумісна зі стабільною національною валютою 
і динамічним економічним зростанням на базі інно-
вацій. Усе це можливо за умови професіоналізму, 
патріотизму і високої культури лідерів країни. Куль-
турний мілітаризм українського суспільства — це 
виклик часу.

Марія БУРМАКА, Лариса ІВШИНА, 
Дмитро КАПРАНОВ, Андрій КУРКОВ, 

Євген МАРЧУК, Володимир ОГРИЗКО, 
Ігор СМЕШКО, Олег СКРИПКА, 

Олександр САВЧЕНКО, Ярослав СОЛТИС, 
Дмитро ЧЕКАЛКІН

СЕПАРАТИЗМ У РЯСАХ: УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ МОСКОВСЬКОГО 
ПАТРІАРХАТУ ЧАС УЖЕ ЗГАДАТИ, ЩО ВОНА — УКРАЇНСЬКА. ЩО СКАЖУТЬ ВІРЯНИ?

Російський слід в анексії Кри-
му і підтримці терористів на Дон-
басі відкрився трохи під іншим 
кутом. Виявляється, що так зва-
ний «Стрєлок» Ігор Гіркін — один 
з очільників терористів на Схо-
ді — добре вивчив Україну ще до 
окупації Криму, під патронатом 
Російської православної церк-
ви і кремлівського мільярдера, 
йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень. 
Факти свідчать: прикриваючись 
православ’ям, члени російської 
Думи разом зі «Стрєлком» готува-
ли спецоперацію в Україні задов-
го до кримського псевдорефе-
рендуму. «За місяць до захоплен-
ня Криму, 30 січня, у Сімферополь 
під патронатом Російської право-
славної церкви та патріарха Кірі-
ла з Афону привезли православну 
святиню — Дари Волхвів. Безпе-
ку цінної реліквії християнського 
світу довірили охороняти Ігору Гір-
кіну, що керує нині терористами 
на Донбасі й відомий за псевдоні-
мом Стрєлков. «Фактично Гіркін, 
прикриваючись цією святинею, 
використав поїздку для прове-
дення розвіддіяльності на тери-
торії України, в Криму, і проводив 
зустрічі з керівником самопрого-
лошеного уряду Аксьоновим», — 
розповів оперативник СБУ Воло-
димир. З’ясувалось, що Гіркін був 
майже постійним членом право-
славних делегацій в Україні. Є під-
твердження, що він планомірно 
відвідував південні і східні єпар-
хії УПЦ. Фактично це можна роз-
цінювати тепер як розвідувальну і 
підготовчу місію. І, судячи з усього, 
він був не один такий «паломник». 
У січні разом з Гіркіним у Криму 
висадився цілий десант росій-
ських політиків у складі делегації 
Дарів Волхвів. Серед них був ро-
сійський мільярдер Костянтин Ва-
лерійович Малафєєв та депутат 
Держдуми від «Єдиної Росії» Дми-
тро Саблін. Останній — один із ке-
рівників Всеросійської організа-
ції ветеранів «Бойове братство». 
Він відомий тим, що підтримував 
російські війська у Чечні, а пізні-
ше — сирійську армію. Має від-
знаки ФСБ. Також у делегації був 
Олег Лебєдєв — теж член партії 
«Єдина Росія». Колишній афганець 
і теперішній керівник обласних 
організацій бойових мистецтв.

«Заслуговує на увагу спіл-
кування Стрєлкова з особою на 
ім’я Костянтин Валерійович. По 
суті, це є Малафєєв. Ця розмова 
є доповіддю про проведену робо-
ту», — розповів СБУшник Володи-
мир, згадавши про доповідь, яка 
була записана на Пасху, коли бо-
йовики розстріляли українських 

військових. Склад кримської де-
легації Російської православної 
церкви не міг обійтися без благо-
словіння патріарха Кіріла (Гундяє-
ва), який фактично віддав форму-
вання релігійної делегації на від-
куп Федеральній службі безпеки 
та Головному розвідуправлінню 
Росії. 

«Очевидно, що привезення 
так званих Дарів Волхвів в Укра-
їну — це була така система, коли 
під прикриттям цієї акції перевез-
ли терористів», — розповів свя-
щеник Московського патріархату, 
який живе і служить на Сході Укра-
їни. Він приховує своє ім’я та об-
личчя, оскільки один з небагатьох 
на Луганщині, хто відстоює ціліс-
ність держави. Його сповідь на ка-
меру шокує, бо підтверджує: Дари 
Волхвів були не єдиною спецопе-
рацією під прикриттям російської 
церкви. У Слов’янську диверсійна 
група, яка і стала центром терору 
на Донбасі, взагалі була під опі-
кою Російської церкви. 

Журналістське розслідування 
доводить, що частина Православ-
ної церкви Московського патріар-
хату стала важливим елементом 
так званої «гібридної війни» Ро-
сії проти України. Адже існує ціла 
мережа священиків, що активно 
допомагають російським бойови-
кам на Сході. «Слов’янськ, Слав-
курорт, Дружківка, Краматорськ 
— це офіційно. Це лідери Москов-
ського патріархату, це священики 
благочинь, протоієреї. Вони не є 
рядовими священиками. Є інфор-
мація, що священнослужитель на 
Славкурорті, отець Віталій, закли-
кав брати в руки зброю і захища-
ти Росію від українців. У Крама-
торську, Слов’янську ми можемо 
бачити, як священики Москов-
ського патріархату налаштовують 
людей проти України, проти укра-
їнців», — розповів священик.

Мова йде про реальне вико-
ристання культових приміщень, 

церков і навіть Святогірської лав-
ри як баз для диверсійних груп. 
Служба безпеки України підтвер-
джує такі висновки, бо перевіри-
ла дзвінки переляканих грома-
дян, які повідомляли про бойови-
ків та зброю. «Коли почалися пер-
ші бунти, автобуси з російськими 
номерами зупинялися біля ОДА, 
виходили звідти бойовики зі 
зброєю, а потім ці автобуси ба-
чили на території Святогірської 
лаври, також бачили їх у тих го-
телях по області, які існують при 
храмах», — розповів священик. 
Утім, київські ієрархи відмежову-
ються від терористів і намагають-
ся відстежувати подібні тенден-
ції. «Ми зв’язалися з намісником 
Святогірської лаври Арсенієм. 
Він спростував інформацію і про 
наявність бойовиків, і про те, що 
лавра зачинена», — заявив реч-
ник УПЦ МП Георгій Коваленко. 

Командує цим парадом отців-
сепаратистів, за чутками, митро-
полит Донецький та Маріуполь-
ський Іларіон. Він безпосередньо 
спілкується з Кірілом Гундяєвим, 
оминаючи Київську митрополію. 
«Іларіон не виступатиме офіційно, 
що він проти України і за Росію. 
Але є дані з його оточення: коли 
сказали, що російські війська 
стоять за сто метрів від кордону 
України, то Іларіон сказав, що бу-
демо зустрічати ці війська як ви-
зволителів», — розповів свяще-
ник. Митрополит Донецький та 
Маріупольський уже тривалий 
час вважається очима і руками 
російського патріарха Кіріла в 
Україні. Також він був особистим 
другом Віктора Януковича. «Сво-
го часу Іларіон товаришував дуже 
добре з Януковичем, потім ще 
Янукович і сім’я фінансували, є ін-
формація, що й зараз фінансують 
усі будівельні об’єкти, монастирі, 
собори. Звісно, він підтримува-
тиме свого патрона. Я знаю, був 
частим гостем у Кіріла Москов-

ського. Кіріл йому благоволить», 
— зізнався священик. 

За даними журналістів, до се-
паратизму причетний і митропо-
лит Одеський Агафангел. Почат-
ком трагедії в Одесі, за даними 
газети «Сегодня», були снайпер-
ські гвинтівки і автомати, які роз-
дав... парафіянам священик одної 
з церков міста одразу після про-
повіді про святу Русь. «Зброя, з 
якої сьогодні в Одесі сепаратисти 
розстрілюють учасників маршу за 
єдність України і мирних жителів, 
роздавали в одній із церков міс-
та. Під час ранкового молебню за 
святу Русь нібито один зі свяще-
ників роздав парафіянам авто-
мати і снайперські гвинтівки», — 
пише видання. 

Судячи з усього, всередині 
УПЦ МП є радикальне крило, під-
порядковане безпосередньо Гун-
дяєву, і це породжує вкрай драма-
тичні для Української православ-
ної церкви процеси. Бо патріарх 
Кіріл не тільки не відгукнувся на 
прохання Київської митрополії зу-
пинити війну, а й дозволив Крем-
лю використати у цій війні церкву. 
«Багато архієреїв та духовенство 
Московського патріархату, скажі-
мо, не всі такі, як митрополит Іла-
ріон Донецький (а ця людина не-
навидить усе українське), є архіє-
реї в Московському патріархаті, 
які за єдину Україну», — запевнив 
священик. 

Зокрема, за інформацією ТСН.
Тиждень, митрополит Черкась-
кий і Канівський Софроній роз-
порядився не згадувати патріар-
ха Кіріла (Гундяєва) у проповідях. 
Це викликало обурення у правої 
руки Кіріла, митрополита Іларіона 
Алфеєва, який пообіцяв допові-
сти Кірілу про порушення канонів. 
Днями Алфеєва не пустили в Укра-
їну. І вже віднедавна за вказівкою 
того ж Алфеєва в Кримській єпар-
хії під час служби не згадують ми-
трополита Української православ-
ної церкви Московського патріар-
хату Володимира. Та це лише ви-
димі ознаки майбутнього розколу. 
Бо Московський ієрарх порушив, 
видається, щось більше, ніж ка-
нони церкви. Мовчазне благосло-
віння патріарха Кіріла православ-
ним стріляти один в одного — зло-
чин перед судом Божим. А актив-
на участь у перетворенні церкви 
на базу ФСБ — злочин перед су-
дом кримінальним. Можливо, від-
повісти доведеться перед обома... 

Сергій ГАЛЬЧЕНКО,
ТСН

(Газета «Експрес», 
19.05.2014)

Генеральна прокуратура направила до суду повторні клопотання 
про дозвіл на затримання самопроголошеного прокурора АР Крим 
Наталії Поклонської, незаконно призначених міністра надзвичай-
них ситуацій Криму Сергія Шахова та керівника прикордонної служби 
республіки Віктора Мельниченка для обрання їм запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою. Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

Окрім того, прокуратура поновила досудове слідство в 
об’єднаному кримінальному провадженні стосовно вчинення грома-
дянами Володимиром Константиновим та Сергієм Аксьоновим, а 
також невстановленими озброєними особами дій з метою насиль-
ницького повалення конституційного ладу України (ч. 1 ст. 109 Кримі-
нального кодексу України).

«Також поновлено досудове розслідування стосовно Сергія 
Абісова та Петра Зими, які незаконно приступили до виконання 
обов’язків начальника Головного управління внутрішніх справ у АР 
Крим та начальника Головного управління СБУ в Автономній респу-
бліці (ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Поновлено розслідування проти першого заступника голови 
Ради Міністрів Республіки Рустама Темиргалієва, який 6 березня 
поточного року запропонував військовослужбовцям скласти нову 

присягу або залишити територію Криму, а також щодо радника голо-
ви Ради Міністрів Юрія Жеребцова, який запропонував командиру 
55-го зенітно-ракетного полку військової частини передати зброю та 
об’єкти під охорону спецпідрозділу Чорноморського флоту Росії (ч. 1 
ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України).

Також поновлено слідство щодо самопроголошення громадяни-
ном Російської Федерації О. Чалим у порушення законодавства Укра-
їни мером міста Севастополя, а також щодо втручання С. Аксьонова в 
діяльність органів прокуратури шляхом вимагання від заступника про-
курора АР Крим припинення дій з оскарження рішень Верховної Ради, 
Ради Міністрів Криму та його особистих рішень (ч. 1 ст. 343 КК України 
— втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Розслідується захоплення у лютому 2014 року невстановлени-
ми особами будівель Верховної Ради та Ради Міністрів АРК, а також 
вторгнення на територію аеропорту «Сімферополь» (ст. 258 — теро-
ристичний акт, ст. 341 — захоплення державних або громадських бу-
дівель чи споруд, КК України).

У провадженні складено повідомлення про підозру вказаним 
особам.

«Українська правда»

Кіріл разом з Дарами Волхвів возив Україною «Стрєлка», 
а його митрополії стали «базами» війни ФСБ на «Юго-Востоке» 

Кримські сепаратисти — під кримінальними справами
Генпрокуратура готується затримати самопризначених керівників Криму
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Бліц-інформ
«Беркут» знищив усю свою 
документацію щодо Майдану 
Міністерство внутрішніх справ заявляє, що за наказом коман-

дира полку «Беркут» полковника Сергія Кусюка було знищено всю 
документацію про діяльність спецпідрозділу під час Євромайдану.

Про це на засіданні комісії Верховної Ради з розслідування 
вбивств протестувальників сказав заступник начальника Голов-
ного управління МВС Києва Сергій Бойко.

За його словами, в останніх числах лютого Кусюк особисто 
віддав розпорядження знищити документацію, зокрема особисті 
картки співробітників «Беркута» і акти прийому-видачі зброї. Він 
також повідомив, що 21 лютого Кусюк розпорядився видати 130 
автоматів Калашникова бійцям кримської роти «Беркута» і 106 — 
дніпропетровської, а також 1 снайперську гвинтівку й 1 помпову 
рушницю «Форт».

Водночас Бойко не зміг повідомити, чи звільнений Кусюк з ор-
ганів внутрішніх справ, зазначивши лише, що він був відстороне-
ний від роботи 26 березня.

Крім того, С.Бойко заявив, що колишній начальник громад-
ської безпеки ГУ МВС Києва Петро Седчук був звільнений з мілі-
ції й зараз оголошений у міжнародний розшук. При цьому його за-
ступник, що також підозрюється в силовому розгоні мітингуваль-
ників на Майдані Незалежності 30 листопада, звільнений, але пе-
ребуває в Києві й співробітничає зі слідством.

Представники департаменту карного розшуку МВС повідоми-
ли, що на сьогодні жоден зі співробітників розформованого під-
розділу «Беркут» не перебуває в розшуку.

У міжнародний розшук по лінії Інтерполу оголошений екс-
міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і його заступник з 
громадської безпеки Віктор Ратушняк.

У квітні в МВС повідомили, що заступник керівника розфор-
мованого спецпідрозділу «Беркут», полковник Сергій Кусюк зна-
ходиться в Криму разом із представниками донецького «Беркута».

Янукович уже понад 90 днів у Росії 
— значить, нелегал
Екс-президент Віктор Янукович, що є громадянином України, 

вже більше 90 днів перебуває в Російській Федерації.
Таким чином, Янукович перевищив законний термін, що до-

зволяє іноземним громадянам знаходиться в Росії без реєстрації.
Янукович втік з України в ніч з 22 на 23 лютого через Севасто-

поль. Отже, 90 днів його перебування в Росії закінчилися 23 травня.
Крім того, російська влада офіційно не повідомляла про на-

дання Януковичу політичного притулку.
1 січня 2014 року набув чинності закон, який передбачає, що 

термін тимчасового перебування в Росії іноземних громадян, які 
прибули до Російської Федерації в порядку, що не вимагає отри-
мання візи (у тому числі громадян України), не може перевищува-
ти 90 діб сумарно протягом кожного періоду в 180 днів.

Якщо іноземець під час свого попереднього перебування в 
Росії перевищив термін перебування в 90 днів сумарно протягом 
кожного періоду в 180 днів, йому буде заборонено в’їзд до Росії 
терміном на 3 роки від дня виїзду з Росії.

Раніше українці, наприклад, нелегально попрацювавши в Ро-
сії три місяці, поверталися додому, а через деякий час знову їхали 
до РФ, отримуючи легальну можливість перебувати на території 
сусідньої держави ще протягом трьох місяців. Нові правила зро-
били таку схему неможливою.

Порушника можуть покарати штрафом 2000 – 5000 руб., з 
адміністративним видворенням за межі Російської Федерації 
або без такого. А якщо порушник попався в Москві, Підмосков’ї, 
Петербурзі або Ленінградській області, то штраф складе 5000 – 
7000 рублів уже з обов’язковим видворенням із країни.

За даними російського видання «Собеседник», колишній пре-
зидент України прилетів до Москви 25 лютого і відразу влашту-
вався в готелі  «Україна». Але місце для проживання обрав не з 
патріотичних міркувань, просто власники готелю — друзі Володи-
мира Путіна.

Потім Янукович, за інформацією видання, оселився за кіло-
метр від держрезиденції Путіна в Барвисі. Вже 26 лютого жите-
лі Рубльовки дізналися, що їх новим сусідом став утеклий україн-
ський політик, який купив будинок за 52 млн дол.

Сайт «Інформатор»

Помер генерал Ярузельський, 
останній керівник 
комуністичної Польщі 
Півтора місяця до свого 91-річчя не дожив генерал Войцех 

Ярузельський, останній правитель комуністичної Польщі. 25 трав-
ня після тривалої хвороби він помер в одному з варшавських шпи-
талів. Саме Ярузельський ухвалював рішення про запроваджен-
ня у Польщі в грудні 1981 року воєнного стану, спрямованого про-
ти антикомуністичної «Солідарності». Цей стан тривав до липня 
1983-го. Упродовж цього періоду від рук міліції та спецслужб за-
гинуло щонайменше 56 польських опозиціонерів.

Після встановлення у Польщі демократії питання про долю Яру-
зельського було предметом бурхливих суперечок у польському сус-
пільстві. Частина антикомуністичних діячів домагалася засуджен-
ня і ув’язнення генерала-диктатора. Проте деякі з них відзначали, 
що завдяки Ярузельському комуністам та опозиції вдалося знайти 
компроміс і організувати спільний «круглий» стіл 1989 року. Мов-
ляв, у результаті проведення цього «круглого» столу країна уникну-
ла кровопролиття й будувала демократію еволюційним шляхом. 

Смерть Ярузельського спричинила серед поляків зливу ко-
ментарів про його місце в історії Польщі. Так, представник  Інсти-
туту національної пам’яті заявив: «Ганьба, що в країні не відбувся 
суд на колишнім комуністичним лідером». 

Це підтвердили 4 тисячі волон-
терів КВУ, які працювали в неділю 
на виборах по всій країні. Навряд 
чи бувають якісь ідеальні вибори, 
без порушень, незначні були за-
фіксовані й нині. Але, як зазначив 
Черненко, саме зараз можна го-
ворити, що ми нарешті приходимо 
до справді демократичного, чес-
ного волевиявлення громадян, і 
нехай це буде добрим початком 
для всіх наступних виборчих про-
цесів. Бо нинішнє голосування 
ні в яке порівняння не йде з тією 
вакханалією, що коїлася менш 
як півроку тому на довиборах у 
парламент по 5-ти округах. Ви-
дно, ці кілька місяців зробили нас 
іншими. 

Порадувала висока активність 
громадян. Цими днями ще йде 
встановлення офіційних підсумків 
голосування. За попередніми да-
ними, загалом явка виборців була 
нижчою, ніж на деяких виборах, 
але цьому є пояснення. Уперше 
вибори пройшли при окупації час-
тини території Української держа-
ви: Крим тимчасово окупований 
Росією. Україна офіційно визнала 
це загарбанням частини її тери-
торії і тут вибори не проводила та 
й не могла цього робити. Ще один 
фактор — розгул сепаратизму на 
Донбасі: значна частина Доне-
цької і Луганської областей зараз 
не контролюються українською 
владою, вони або під контро лем 
сепаратистів, тобто терористів 
і заколотників, або тут ситуація 
змінюється щодня і щогодини, а в 
окремих гарячих зонах йде анти-
терористична операція, бойові дії. 
У цих умовах Центральна вибор-
ча комісія спільно з місцевою вла-

дою конкретно вирішувала, в яких 
саме округах Донбасу, а по окру-
гах — в яких населених пунктах, 
дільницях можна провести голо-
сування, а де воно буде просто зі-
рване, заблоковане сепаратиста-
ми і де може взагалі дійти до сер-
йозних протистоянь. Неділя дове-
ла, що це було зважене рішення, 
адже й там, де вважали, що мож-
на буде провести голосування, в 
багатьох місцях воно було зірва-
не заколотниками з автоматами 
в руках. Дійшло до погромів ви-
борчих дільниць, їх свавільного 
закриття, знищення бюлетенів та 
іншої виборчої документації, пря-
мих погроз життю членів комісій і 
виборців. 

Загалом у Донецькій облас-
ті голосування відбулося в семи 
округах, у Луганській — у двох, і 
це всього чверть округів Донбасу. 
Але і в цих округах дільниці відчи-
нилися далеко не скрізь, а навіть 
там, де голосування йшло, вибор-
ців з’явилося менше половини. 
Тож сумарно на Донбасі проголо-
сувало всього близько 5 відсотків 
виборців. 

Отже, на загальний відсоток 
явки виборців по країні вплину-
ли оці мінус 4 мільйони вибор-
ців Донбасу і 1,2 мільйона Криму. 
Але вибори загальнонаціональ-
ні, зазначив очільник КВУ, і для їх 
результату не має значення циф-
ра по тих чи інших регіонах. За-
галом по державі не діяли трохи 
більше 5-ти відсотків дільниць. І 
це було компенсоване високою 
явкою по більшості інших облас-
тей, зокрема дружно голосували 
Київ і Одеса, які раніше цим не 
відзначалися. 

Цього разу в багатьох містах 
на дільницях були незвично довгі 
черги голосувальників. Вони хоч 
і свідчили про високу активність 
виборців, та викликали резон-
ні нарікання людей. КВУ пояснив 
черги низкою причин. Головна — 
в багатьох населених пунктах від-
булися й місцеві вибори, подекуди 
давно очікувані. Та ж столиця вже 
два роки без легітимної представ-
ницької влади. Тому кияни обира-
ли не лише Президента, а й місько-
го голову, Київраду, районні ради. 
Чотири голосування одночасно! 
Узагалі ж, зазначив О.Черненко, 
надалі, мабуть, не варто суміща-
ти загальнонаціональні вибори й 
місцеві.

Цього року очікуються і поза-
чергові парламентські вибори. 
Щодо місцевих виборів, пояснив 
Черненко, відповідаючи на запи-
тання, на який же термін обрана 
київська міська влада, то черго-
ві такі вибори мають бути в жов-
тні 2015 року. Отже, столична вла-
да обрана на півтора роки, що не-
справедливо стосовно киян, адже 
мешканці міста не винні, що по-
передній режим по суті блокував 
столичні вибори. Але не виключе-
но, що парламентом буде ухвале-
но рішення про позачергові вибо-
ри й місцевої влади, теж цієї осені. 
Якщо вимагатимуть інтереси дер-
жави, доведеться йти на таке, але 
це буде дуже складно, зазначив 
О.Черненко. Тому треба буде дуже 
серйозно готуватися, щоб і місце-
ві вибори провести так само орга-
нізовано, відкрито й демократич-
но, як ці президентські. 

Майдан, Єврореволюція рішу-
че окреслили наш європейський 
вибір. Це підтвердили і наші пре-
зидентські вибори, де Україна 
проголосувала за незалежність, 
цілісність держави, за демокра-
тію, а не диктатуру, як у тих, хто 
вказує, як нам жити.

Петро АНТОНЕНКО

Світова прем’єра філь-
му «Плем’я» Мирослава Слабо-
шпицького, яка відбулася 21 
травня у рамках конкурсної про-
грами «Тиждень критики» Канн-
ського кінофестивалю, виборола 
три призи. 

Фільм, у якому знялися непро-
фесійні глухонімі актори, позбав-
лений діалогу і субтитрів, виграв 
гран-прі Nespresso, премію «Од-
кровення» і грант від фундації 
«Gan».

Події «Племені» відбуваються 

в школі Київського інтернату для 
глухих, а герої картини спілку-
ються мовою жестів. «Плем’я» — 
експеримент у галузі кіно: фільм 
повністю знято мовою жестів, у 
ньому немає субтитрів і закадро-
вого голосу.

На перший офіційний показ 
картини зібралася величезна 
черга, близько 200 людей так і не 
змогли потрапити до залу. На по-
казі були присутні представники 
співтовариства глухих Франції. 
Спеціально для них фільм пре-
зентували українською, фран-

цузькою та англійською мовами 
жестів.

Оскільки картина є повноме-
тражним дебютом Мирослава 
Слабошпицького, її також номі-
новано на «Золоту камеру» фес-
тивалю. Це перший український 
фільм у програмі конкурсу, який 
проводиться на Каннському кі-
нофестивалі вже 53 роки. 

Картину було придбано для 
широкого прокату у Франції, Да-
нії, Японії й Нідерландах. На 
український прокат стрічка очі-
кує у вересні 2014 року.

Це були демократичні, 
відкриті вибори

На прес-конференції Комітету виборців України в агенції УНІАН у 
понеділок по гарячих слідах було проаналізовано позачергові вибори 
Президента України 25 травня. Генеральний директор КВУ Олександр 
Черненко зазначив: головне — громадяни України зробили рішучий 
крок до зміцнення своєї держави, масово прийшовши на вибори, про-
вівши їх демократично і цим самим поламавши плани ворогів держави, 
які хотіли б узагалі зірвати вибори. 

«ПЛЕМ’Я» ЗАВОЮВАЛО КАННИ
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Іван ПЛЮЩ: 

«Націю творять душа, 
серце, слово, віра»

Іван Степанович ПЛЮЩ — один із тих, кого можна назвати 
батьками-засновниками нашої незалежної Української держа-
ви. Герой України. Двічі був Головою Верховної Ради. Саме під 
головуванням першого віце-спікера Івана Плюща 16 липня 1990 
року парламент ухвалив Декларацію про державний суверені-
тет України. У біографії — насичена кар’єра господарника і висо-
копосадовця. Водночас це типовий і непростий шлях українсько-
го державника до національної ідеї, до нашої історії, витоків.

НА КОЗАЦЬКИХ МОГИЛАХ
— Іване Степановичу, переваж-

на більшість із нас непросто йшла до 
усвідомлення національної держав-
ницької ідеї. Яким був Ваш шлях? 

— Мені одразу пригадується уро-
чисте зібрання в Національній опері 
столиці з нагоди ювілею товариства 
«Просвіта». 

— Це 1993 рік, 125-річчя «Про-
світи».

— Я виступав у переповненому 
залі, перед справжніми патріотами, 
національно свідомими людьми, ба-
чив, що саме вони є уособленням на-
ціональної державницької ідеї. А ще 
за кілька років мене вразило гранді-
озне Всеукраїнське козацьке свято 
біля Капулівки на Дніпропетровщи-
ні, коло могили козацького отамана 
Івана Сірка. Ніколи в житті я не ба-
чив такого величезного руху людей, 
які жили ідеєю національного відро-
дження. 

— То був 1990 рік, це вже після 
ухвалення Декларації про держав-
ний суверенітет, але ще за існуван-
ня Радянського Союзу. Ви їхали туди 
ще як представник радянської но-
менклатури?

— Мені дуже хотілося побувати 
там. Я дізнався, що добиратися най-
краще літаком із Києва до Запоріж-
жя, а там — на автомобілі. Зателе-
фонував у Запоріжжя своєму коле-
зі, а той гостинно зустрів мене разом 
із першим секретарем обкому партії. 
Назавтра пообіцяли поїхати разом зі 
мною в Капулівку — це, виявляється, 
не так далеко. Але на ранок — ні моїх 
друзів, ні автомобіля… 

— Передумали їхати…
— Мабуть. Усе-таки я знайшов 

транспорт. Поїхали навмання. Водій 
каже: «Язик до Києва доведе, тож 
якось дістанемося». Дорогою наздо-
ганяю земляка з Чернігівщини — 
Юрія Михайловича Мушкетика, тоді 
— голову Спілки письменників Укра-
їни. Виявляється, також їде на свято, 
але теж точно не знає, куди їхати. От 
не знали ми, де ці козацькі могили. 
Урешті, дякуючи міліції, ми на святі. 
Це було щось неймовірне. З обласної 
автотраси ми мали звернути на зви-
чайну дорогу до Капулівки. Але їхати 
не змогли: весь шлях аж до самої мо-
гили Сірка був заповнений людьми. Я 
часто спілкувався з аудиторією, був 
не з лякливих. Але раптом побачив у 
багатьох очах якусь ненависть. Хтось 
застеріг мене, мовляв, вони вас ото-
чують, і там, усередині, в натовпі, є 
справжні «колії». Це почула дружина 
Яворівського Галина. Вона прориває 
коло, стає поруч зі мною і каже лю-
дям: «Ви що? Це ж Плющ, він же наш, 
ухвалював Декларацію про суверені-
тет». Люди одразу розступилися, і Га-
лина повела мене до Чернігівського 
куреня.

Так-от, відтоді я вперше на сві-
домому і підсвідомому рівнях почав 
сприймати громаду національно сві-
домих патріотичних сил. І коли через 
кілька років прийшов у Національну 
оперу і виступав перед просвітянами, 
то сказав, що бачу ті самі натхнен-
ні обличчя, які бачив біля Капулівки, 
на Хортиці, в Батурині, Крутах. Але, 
на жаль, наше коло не розширюєть-
ся, а певною мірою навіть звужуєть-
ся. Отже, ми щось недопрацьовуємо. 

Найбільшою причиною наших 
життєвих негараздів в Україні є сві-

тоглядний вакуум, який не дозволяє 
нам сформувати не народ, не насе-
лення, не громаду, а політичну націю. 

Дотримання названих і подібних 
принципів дасть нам можливість від-
межуватися від тих, про кого дуже 
влучно писав український поет, ар-
хеолог і політичний діяч Олег Ольжич: 
«О націє! Дужа і вічна, як Бог! Не це 
покоління холопів, хто злото знесла-
вить твоїх перемог при Корсуні і Ко-
нотопі».

Ми повинні пам’ятати ці слова. 
Тому що п’ята колона у нас найчис-
ленніша — і в цьому наша найбільша 
проблема. Я не знаю держави, в якій 
би дискутували, вирішуючи, не як іти, 
а куди йти. Одні хочуть, щоб нам Ро-
сія давала дешеві нафту й газ, інші — 
щоб Захід усе давав. Я вже стомився 
говорити: ніщо Україні так дорого не 
обійшлося, як дешеві нафта й газ із 
Росії за ці 20 років. 

Тому перед нами ті завдання, про 
які говорили і Пантелеймон Куліш, і 
Тарас Шевченко, і багато інших відо-
мих сподвижників української нації. І 
я цитував слова з листа Панька Кулі-
ша Тарасові Григоровичу 1844 року, 
де він, розповідаючи, що приємно 
вражений нашим минулим, говорить: 
«Отже, й нам, що взялися протирати 
очі своїм землякам, треба один од-
ному пособляти, один одному ради-
ти, а то не буде добра з нашого писан-
ня… Да й батько козацький, старий 
Хмельницький, промовив, умираючи: 
тим і сталася, каже, страшенная ко-
зацькая сила, що у вас, панове мо-
лодці, була воля і дума єдина». 

Ось чого нам не вистачає сьогод-
ні в суспільстві, і поки цього не буде, 
важко провести реформи і суттєво 
покращити рівень нашого життя. 

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ 
КАТАРСИС 

— Ви сказали про «світоглядний 
вакуум». А як його заповнити, фор-
муючи націю? 

— Заповнити через душу, серце, 
слово, віру. 

— Чому так важко йдемо до цього? 
— Я був вихований на неправді й 

не був готовий до такого світосприй-
няття. Та у становленні мого світо-
сприйняття завдячую двом речам. 
Перше — це навчання в Академії сус-
пільних наук при ЦК КПРС у Москві. 

— Цікаво, як це могло сприяти 
становленню отого світосприйняття? 

— Я навчався і мав допуск до всіх 
архівних документів. А друге, хоч як 
парадоксально це звучить, — Чор-
нобильська катастрофа. Я був тоді 
головою Київського облвиконкому, 
очолював обласну Цивільну оборону. 
Також був членом союзної урядової 
комісії з питань ліквідації наслідків 
аварії, комісії, яку очолював Борис 
Євдокимович Щербина, світла йому 
пам’ять. Тож був присутній на засі-
даннях цієї комісії, де були майже всі 
світила вітчизняної і зарубіжної на-
уки. І для себе зробив однозначний 
висновок: так жити далі на можна! 
Це «вінець» тієї системи. 

Хочу порадити Вам мою книгу 
«Хто ми і куди йдемо?». Там є мій ви-
ступ ще радянських часів на засідан-
ні Верховної Ради з питань Чорноби-
ля — «Що ми залишимо нашим на-
щадкам?» Я тоді сказав: «Чому так 
сталося, що оспівана в легендах і піс-

нях священна земля, звідки пішла 
Київська Русь, культура і релігія, сьо-
годні на межі екологічної катастро-
фи? Сталося тому, що ті, хто ухвалю-
вав рішення, знали, що вони тут ні-
коли не жили і не житимуть. А ті, хто 
виконував ці рішення, вилазили зі 
шкіри, щоб заробити «цяцьки» і до-
вести відданість КПРС, «дєлу партії і 
Лєніна». Вінцем цього стало «повер-
нення рік», щоб текли не за природою 
даним напрямком, або найбільший 
БАМ — тут доріг немає, а ми лізли, 
куди завгодно. Але найстрашнішим, 
що трапилося, була Чорнобильська 
катастрофа. Як могло статися, що в 
унікальному куточку, в межиріччі між 
Прип’яттю, Десною і Дніпром, де зби-
рається водний басейн, з якого п’ють 
воду 35 мільйонів українців, постави-
ли отаку «дурку»? 

А далі я завершив виступ тим, 
що можна покласти цьому край. По-
перше, подальша демократизація 
і гласність усього нашого суспіль-
ства. І це в присутності Щербицького 
і всього Політбюро. По-друге, треба 
наповнити реальні закони змістом. 
Тобто ухвалити закони про землю, 
про власність, наповнити реальним 
змістом поняття суверенітету і буду-
вати свої відносини у вільному союзі 
держав. 

Були бурхливі оплески. Прав-
да, дехто потім сказав: «І що він ото 
там намолов?» Натомість телефонує 
мені перший секретар обкому пар-
тії і каже: «Ты знаешь, Политбюро за 
обедом дало самую высокую оценку 
твоему выступлению». Тоді, значить, 
модно було так вважати. 

А я вже нічого не боявся. Бачив, 
що, не дай би Бог, радіоактивна хма-
ра не вийшла б за кордони СРСР, ми й 
сьогодні, може, не знали про цю ава-
рію.

— Ось таким шляхом Ви йшли до 
національної ідеї, нашої історії? 

— Я підійшов до того, яке вічне. 
А все теперішнє перемелеться. Але 
не думав, що це триватиме так довго. 
Був наївним і вважав, що ми за двад-
цять років виховаємо нове поколін-
ня, що станемо такою державою і та-
ким суспільством, які проголосили в 
Декларації 1990 року. 

Наївність була в тому, що за 20 
років це зробити неможливо. І при-
чина тільки одна — неконсолідова-
ність нашого суспільства. Чи знайде-
те ще країну, яка боролася б сама із 
собою? Комусь не подобається мова, 
комусь — Європа, хтось хоче повер-
нути Сталіна. Усі ці люди відомі. І коли 
Симоненко сьогодні кричить, що тре-
ба «бєрєчь історію», то це треба, щоб 
стояли пам’ятники тим, хто знищив 
60 мільйонів людей, хто організував 
два голодомори — 1933 і 1947 ро-
ків і таке інше? Нехай ця історія десь 
буде, щоб було видно, як не треба ро-
бити. Але не на наших майданах і ву-
лицях. Бо як же ми виховаємо нове 
покоління? Наші ліві й деякі «народні 
партії» ніяк не можуть порвати з до-
гматичним марксизмом-ленінізмом, 
з їхнім лозунгом класової боротьби: 
«Хто не з нами, той проти нас».

Але в національно-демократич-
них сил теж не все гаразд. Коли я 
казав якось Славі Кириленку, що не 
можна будувати Україну з одним бе-
регом, то вони тоді говорили, що ми 
все самі зробимо. А що маємо? Тому 
я й сказав у парламенті: «Не ототож-
нюйте поразку Віктора Ющенка на 
президентських виборах із поразкою 
національної ідеї». Вона була серце-
виною, стрижнем Майдану, тому що 
це вічне, його не закопають, воно 
прорве всі загати ще з більшою си-
лою, так, як прорвало 1991 року. І ми 
проведемо реформи та будемо жити, 
як належить. 

ПЕНСІЙНА І ЗЕМЕЛЬНА 
РЕФОРМИ УКРАЙ ПОТРІБНІ 

— Іване Степановичу, мабуть, 
у нашому політикумі бракує Вашої 
зваженості, розсудливості. В обго-
воренні деяких гострих суспільних 
питань пристрасті зашкалюють, без 
будь-якого прагнення до порозумін-
ня. Ви готові обговорити деякі такі 
гострі теми? Наприклад, питання 
землі? 

— Воно споконвічне. Якби Лєнін 
не обдурив народ, революція ніколи 
не відбулася б. Бо кронштадтські мо-
ряки, які зробили в Пітері революцію, 
отримували листи з дому, із села, що 
на ділі все не так, ніхто землю селя-
нам не дав. І фабрик робітникам ні-
хто не дав. І почалися репресії... Тож, 
коли моряки підняли повстання, їх 
усіх розстріляли.

Тепер про землю. Для тих, хто 
непогано навчався в школі й інсти-
тутах, відоме таке соціалістичне по-
няття як виробничі відносини. Це 
ставлення працівника до засобів ви-
робництва. Уся суть у тому, що за ка-
піталізму вони чиїсь, а за соціалізму 
— «наші». Що таке основні засоби? 
Це кінь, корова, трактор, будівля. А 
земля не має ні ціни, ні вартості. Як 
же вона, основний атрибут виробни-
цтва, зовсім не має ціни? Ми 20 ро-
ків не ухвалюємо закону про ринок 
землі, а ухвалюємо мораторії. А всю 
землю вже продали. 

— І при мораторіях…
— Тому й ухвалюють мораторії, 

щоб ще десь допродати. Бо коли воно 
буде моє чи ваше, ми його охороняти-
мемо. По-крупному красти, коли воно 
нічиє, можна з бюджету, з держави. 
Лякають, що землю скуплять інозем-
ці. Припустимо, що я прибув із зару-
біжжя, купив землю. І куди я з нею 
поїду? Якщо я купив землю, треба, 
щоб вона дала віддачу, треба на ній 
працювати і мати ринок, щоб прода-
ти продукцію. Словом, ті, хто кричать 
про недопущення ринку землі, хочуть 
дограбувати все до кінця. 

Останніми роками на нашій з 
вами рідній Чернігівщині, слава Богу, 
обробляють дедалі більше земель. А 
ось у моїй Борзні в сільгосппідприєм-
стві «Полісся» знаю такі ділянки зем-
лі, які не орали по 20 років. Там уже 
виріс лісок, аби заорати землю, по-
трібно викорчувати дерева, привес-
ти ділянки до ладу. А на це треба мі-
німум рік… Людям 15 років ніхто не 
платив за такі паї. Кажу їм: «Дайте цю 
землю на рік безплатно, а потім отри-
маєте удвічі». Ні, боялися, щоб їх не 
обдурили. 

Свого часу в Україні було близь-
ко 25 мільйонів голів худоби. Знаєте, 
скільки зосталося? 5 мільйонів. Це 
разом із худобою селянського двору. 
Колись я працював завідувачем сіль-
госпвідділку на Київщині. У відділку 
було 800 корів, це називали «молоч-
ний Донбас». А потім там довели все 
це до… восьми корів. І ось прийшов 
бізнесмен із Донецька, збудував мо-
лочний комплекс, де зараз тисяча 
корів. І люди звертаються до мене 
із проханням влаштуватися туди на 
роботу. Я зателефонував і запитав 
цього бізнесмена. А він мені каже: 
«Я взяв молодь, направив їх на на-
вчання за кордон, і вони у мене пра-
цюють. А люди, які хочуть сюди, аби 
красти і пиячити, мені не потрібні». 
Жорстока, але правда. 

НАС ВИХОВУВАЛИ 
НА ЗРАДНИЦТВІ

— Повернімося до тем духо-
вності, історії, адже Ви не лише ві-
домий політик, а й багато працюєте 
на цій ниві. Батурин і Крути й далі у 
колі Вашої уваги? 

— Я їздив у Крути тоді, коли, 

окрім національно свідомих людей, 
туди мало хто їздив. Маємо подяку-
вати Вікторові Ющенку, що він вивів 
Крути, Батурин на державний рівень, 
ніхто цього не робив до нього, і бою-
ся, що й після нього не дуже хочуть. 

— Але цих сторінок історії вже 
не закрити.

— Звичайно. І спасибі за це 
Ющенку. Завдяки його повазі до іс-
торії ми реабілітувалися перед моло-
дими хлопцями, які там, у Крутах, по-
лягли від муравйовського свинцевого 
граду. Щодо Батурина. Я був першим 
головою правління Фонду відроджен-
ня Батурина. Працювати було легко, 
бо Віктор Андрійович як Президент 
України повністю сприяв роботі. 

Це справді героїчні сторінки на-
шої української історії. Якщо ми на 
них не виховуватимемо нове поколін-
ня, то далеко не заїдемо. Гетьман Іван 
Степанович Мазепа — постать, зви-
чайно, неоднозначна. Однозначних 
великих постатей в історії не буває. 
Біда в тому, що ця постать сфальсифі-
кована. І нас виховували на зрадни-
цтві, а не на прикладах подвижництва 
видатного діяча України, духовного 
будівничого, адже більше від нього 
храмів ніхто не звів. Саме за Мазепи 
почали відроджувати те, що було за 
Богдана Хмельницького. Що таке так 
звана «Чорна рада» 1663 року? Пан-
телеймон Куліш чому назвав її чорною 
радою? Бо за допомогою Росії було 
зроблено такі статути, що чернь по-
чала правити, а з черню їм було легко 
провертати свої темні справи. І тільки 
коли 1687 року гетьманом став Мазе-
па, то до 1709 року (22 роки) Україна 
все-таки була українською, без огляд-
ки на Переяславську раду. Але Мазе-
пу не завжди підтримували наші ради-
кали, які кричали, що давай одразу і 
все. Я ставлюся до Мазепи як до на-
ціонального героя України. 

— І про ще одну сферу Вашої ді-
яльності. Йдеться про титанічну по-
стать національного духу — Панте-
леймона Куліша, видатного земляка 
з Чернігівщини, з Вашої рідної Борз-
нянщини.

— Я, хоч як соромно, абсолютно 
не був знайомий із творчою спадщи-
ною Пантелеймона Куліша. І ось, коли 
1994 року вперше вийшов у відстав-
ку, почав серйозно знайомитися з 
творчістю письменника-мислителя. 
І був вражений. Знаєте, ніскільки не 
принижую таких видатних постатей 
України, як Тарас Шевченко, Михай-
ло Драгоманов, Микола Костомаров, 
Іван Франко чи Леся Українка, але 
вважаю, що Пантелеймон Куліш сто-
їть на рівних із ними, а в дечомусь на-
віть вище. Але чому так сталося у на-
шій викривленій історії, коли нам «по-
своєму» трактували одних письмен-
ників як революціонерів-демократів 
і замовчували інших, не менш видат-
них? Тільки тому, що Куліша назвали 
не революціонером, а українським 
буржуазним націоналістом? 

За одними даними, Куліш напи-
сав 40 томів праць, за іншими — 60. 
До революції вийшло 7 томів. І ось ми 
створили Міжнародний благодійний 
«Фонд Пантелеймона Куліша», який я 
очолив, і почали працювати над уві-
чненням пам’яті видатного українця, 
донесенням до людей його творчої 
спадщини. Однією з перших видали 
монографію про Куліша, за яку автор 
свого часу отримав «у нагороду» 7 ро-
ків ув’язнення. Зазначу, що чималу 
допомогу в роботі Фонду, в підготов-
ці видань надали Анатолій Погрібний, 
вічна йому пам’ять, Петро Кононенко 
(до речі, теж наші земляки-чернігів-
ці). І той меморіал, який ми спорудили 
на місці поховання Куліша і його дру-
жини Ганни Барвінок у їхній Мотро-
нівці під Борзною, — то теж данина 
пам’яті видатним українцям. 

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО
 2011 р.
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22 травня почув інформацію, 
що прозвучала на Першому кана-
лі Українського радіо. Чорногорія 
приєдналася до санкцій Європей-
ського Союзу та США проти Росії. 
До тих санкцій, які оголошені з при-
воду, м’яко кажучи, некоректної по-
ведінки сусідньої з Україною держа-
ви щодо внутрішніх подій в Україні. А 
висловитися з цього приводу захоті-
лося тому, що відносно недавно (то-
рік восени) довелося побувати у цій 
балканській країні. 

На початку ж — коротка довідка. 
Чорногорія — держава на Балкан-
ському півострові площею в 13,8 ти-
сячі квадратних кілометрів та насе-
ленням у 630 тисяч осіб. Для порів-
няння: Чернігівщина майже втричі 
більша за територією і вдвічі — за 
населенням. Що ж може змінити у 
співвідношенні добра і зла в бороть-
бі з носієм останнього в особі однієї 
з наддержав крихітна країна? Прак-
тично — нічого? Але не поспішаймо 
з висновками…

Під час морської екскурсії Гер-
цог-Новинською затокою екскур-
совод принагідно привернула нашу 
увагу до острова Жаліца. Колись на 
ньому був тільки один ресторанчик. 
Не дозволяли там будуватися ніко-
му: турбота чорногорців про свою 
природу, про її недоторканність ча-
сом навіть дивувала вихідців з Укра-
їни. На іншому маленькому остро-
ві поблизу тієї ж Жаліци настільки 
бережуть первозданність природи, 
що людям не рекомендують на ньо-
го висаджуватися навіть на короткі 
прогулянки. Не тому, що хтось там 
щось зробить на шкоду природі, а 
задля безпеки самих же людей. Пта-
хи настільки звикли вважати острів 
своїм, що можуть непроханих гос-
тей… атакувати. З відповідними на-
слідками для здоров’я останніх.

Але повернемося до Жаліци. Так 
ось заборони заборонами, а гро-
ші грошима. Мер Москви (вже ко-
лишній, а тоді — діючий), такий собі 
низенький товстунець з лисиною, 
яку постійно прикривав «пролетар-
ською» кепочкою (здогадалися, про 
кого йдеться? Так-так, про Лужко-

ва) «пробив» собі на тому острівцеві 
місце для дачі. А потім уже й іншим 
за аналогією, так би мовити, почали 
давати дозволи на будівництво. От 
і уявіть собі, що проти нього будуть 
запроваджені санкції. Звісно, від го-
лоду він не помре, але почуватися 
господарем скрізь, де колись дозво-
ляли йому гроші, не зможе.

А ще ж і моральний аспект для 
Росії, яка традиційно була серед 
друзів Сербії. Пам’ятаю своє пер-
ше знайомство з Балканами. 1986 
року ще існувала Соціалістична Фе-
деративна Республіка Югославія у 
складі шести республік. Перед від-
віданням у столиці Сербії Београ-
ді меморіального цвинтаря воїнів 
Червоної армії, які наприкінці Дру-
гої світової війни допомогли юго-
славським військам визволити кра-
їну від гітлерівських окупантів, я пі-
дійшов до продавця квітів. Довіда-
вшись, для чого їх купую, літній серб 
категорично відмовився брати гро-
ші: «Оплачено», — показав він ру-
кою в бік цвинтаря.

Коли Югославія розпалася, най-
довше трималася сербської митро-
полії саме Чорногорія. Від 1992 до 
2003 років вони навіть назву Юго-
славія вдвох зберігали. Потім до 
2006-го стали іменуватися скромні-
ше — Сербія і Чорногорія. А ось від 
2006-го Чорногорія стала повністю 

самостійною. 
Не можу категорично стверджу-

вати, що однією з причин її праг-
нення до самостійності відіграла 
роль… Росія. Адже після так званого 
об’єднання Російської Федерації та 
Республіки Білорусь в єдину союзну 
державу і заяву про можливість при-
єднання до цього утворення саме 
Югославія (тобто Сербія і Чорного-
рія) зацікавилися цією ідеєю. Мерт-
вонародженою, як виявилося. Про 
ініціативу сербів Росія (про думку Бі-
лорусі, звісно, ніхто й не питав) вирі-
шила просто… промовчати. Дружити 
з державою, проти імперських амбі-
цій якої виступило НАТО, навіть са-
мовпевненій Росії якось не дуже хо-
тілося.

А тепер про ставлення до Росії 
в сучасній Чорногорії. Екскурсія по 
Скадарському озеру закінчувалася. 
Ми благополучно підрулювали до 
причалу, щоб насолодитися рибним 
обідом, коли наш катер зустрівся з 
іншим, на якому був поліцейський 
патруль. І гід із гумором (хоча й не 
без певної зловтіхи на адресу ро-
сійських туристів, яких і в нашій гру-
пі було чимало) розповіла трохи ку-
медну історію. Раніше, виявляється, 
на таких прогулянках, як наша, для 
гостей передбачалося пригощання 
місцевою фруктовою горілкою — 
ракією. І ось представники Росії так 

напригощалися, що у п’яному екс-
тазі буквально захопили катер. Ка-
пітана, щоправда, за борт ніхто не 
викинув, що й дозволило йому те-
лефоном викликати поліцію. Захо-
плювачів ніхто під суд не віддавав, 
обмежившись відновленням статус-
кво щодо належності плавзасобу, 
але ракії на аналогічних екскурсіях 
більше не пропонують. Чому, чесно 
кажучи, дехто з наших колег (у тому 
числі й автор цих рядків) були трохи 
засмучені. Бо чорногорська ракія — 
напій значно приємніший, ніж, при-
міром, болгарська мастика чи укра-
їнський самогон.

А на закінчення хотілося б за-
пропонувати читачам десять чорно-
горських заповідей, які самими чор-
ногорцями ретельно рекламуються. 
Отже:

1. Людина народжується стом-
леною і живе, щоб відпочити.

2. Люби ліжко своє, як себе са-
мого.

3. Відпочинь удень, щоб уночі ти 
міг поспати.

4. Не працюй — робота вбиває.
5. Якщо побачиш когось, хто від-

почиває, допоможи йому.
6. Роби менше, ніж можеш, а що 

можеш — переклади на інших.
7. У тіні спокійно відпочивай: од її 

обіймів ще ніхто не помер.
8. Робота хвороботворна: щоб 

не померти молодим, уникай її з 
раннього дитинства.

9. Якщо в тебе раптом з’явиться 
бажання працювати, негайно сядь, 
трішки заспокойся — і бажання 
швидко зникне.

10. Якщо побачиш тих, хто їсть і 
п’є, — приєднуйся, а побачивши тих, 
що працюють, негайно відійди: їх не 
можна турбувати.

Портрет такого собі ледачкува-
того флегматика із цих заповідей 
окреслюється досить чітко. Так ось: 
не вірте цим заповідям. Вони складе-
ні (на мою думку) хитрими чорногор-
цями, щоб привабити туристів. Кому 
ж не захочеться похлюпатися в Адрі-
атичному морі та ще й посміятися з 
диваків, які настільки непрактичні, 
що дозволяють це зробити за значно 
нижчою ціною, ніж у сусідніх Хорва-
тії чи Італії? А ці диваки просто при-
ваблюють туристів, яких тут під час 
сезону чи не в сотню разів більше, 
ніж місцевих мешканців, маючи та-
ким чином сумарно більший зиск, ніж 
він був би за умови підвищення плат-
ні за одного відпочивальника. Тобто 
працює принцип збільшення прибут-
ку не від ціни товару, а від масовос-
ті продажу. Але про ці нюанси — ін-
шого разу.

Олександр ОЛІЙНИК
На світлинах: таких мікро-

островів біля Адріатичного узбереж-
жя Чорногорії — безліч; рибний обід 
автора після екскурсії по Скадар-
ському озеру.

Відкриваючи церемонію, голова 
Національної комісії, відомий прав-
ник, доктор наук, професор Василь 
Костицький наголосив на масовості 
цьогорічного конкурсу. Якщо на по-
передній було представлено 2 тисячі 
робіт, то на цей — понад 5 тисяч. Вра-
ховуючи, що більшість проектів були 
колективними, число учасників кон-
курсу сягнуло близько 20 тисяч. А гео-
графією конкурсу стала вся велика 

Україна — від Закарпаття до Донбасу: 
чимало робіт надійшло з Донецької, 
Луганської областей, були й з Авто-
номної Республіки Крим.

Тепле слово учасникам конкурсу 
сказав перший президент України Лео-
нід Кравчук, який взяв участь у нагоро-
дженні лауреатів: «Моральність почина-
ється з родини, з батьків, з родинного 
виховання. І дуже приємно, що сьогод-
ні нагороджуються саме юні українці». 

Позитивне враження справили і 
віковий діапазон учасників (від пер-
шокласників до студентів), і широта 
тематики проектів. Умовно їх мож-
на було поділити на кілька катего-
рій: просвітницькі, соціальні, еколо-
гічні. Виконавці проектів бралися за 
досить серйозні суспільні проблеми і 
пропонували цікаві підходи до їх вирі-
шення. Мабуть, до деяких ідей, викла-
дених у проектах, варто прислухатися 
й відповідним державним службам, 
інституціям. 

Приємно, що переможцем Все-
українського конкурсу в I категорії — 
серед учнів 1 – 4 класів стали наші 
земляки — Ніжинська загальноосвіт-
ня школа № 15 Чернігівської області, 
учні 3-Б класу, які представили еко-
логічний проект «Сміття ускладнює 
життя». Діти разом з учителями пред-
ставили свій погляд на впорядкуван-
ня рідного старовинного міста і плани 
щодо його благоустрою.

Варто згадати назви деяких про-
ектів-переможців конкурсу, настільки 
різноманітними були їх теми. Екологіч-
ні проекти: «Зелений десант», «Зупині-
мось — останній є шанс», «Весняночка 
йде, пташок із вирію веде!»; культуро-
логічні : «Життя — мов вишиття», «Пер-
лини родинних скарбниць», «Моя ма-
ленька батьківщина — село Крута Сло-
бода», «Подаруй дитині вишиванку»; 
соціальні: «Дорогою духовності», «Від-
крий серце добру!», «Дружна родина — 
міцна держава», «Не будь байдужим», 
«Користуйтесь мобільним зв’язком без 
фанатизму. Бережіть здоров’я». 

Крим — з Україною. Це засвідчи-
ла й учась у конкурсі кримчан. Зокре-
ма, був представлений культуроло-
гічний проект кримських татар «Гло-

ток чистого воздуха», Нижньогірська 
загальноосвітня школа І – ІІІ ст. № 2 
Нижньогірської районної ради Авто-
номної Республіки Крим (виконавець 
проекту — Бекір Аблаєв, учень 9 кла-
су, керівник проекту — Мустафа Іс-
лямович Аріфов, керівник Творчого 
об’єднання юних журналістів «Родник» 
Нижньогірського центру дитячої та 
юнацької творчості).

Партнерами конкурсу було чима-
ло установ і організацій, в тому числі 
Всеукраїнське товариство «Просвіта» 
імені Тараса Шевченка, Національне 
видавництво дитячої літератури «Ве-
селка», Благодійний фонд «Товариство 
«Приятелі дітей», Всеукраїнський бла-
годійний фонд «За гідність людини», 
акціонерне товариство «Оболонь».

Під час церемонії нагородження ла-
уреатів звучало чимало розповідей про 
їхні добрі справи в царині духовності, 
допомоги людям, боротьби за довкіл-
ля, чистоту і благоустрій рідного міста чи 
села. І все це робиться щиро, з душею, 
на основі високої моральності, яку не 
схитнули жодні перипетії сьогодення. 

 …Одна з лауреаток конкурсу, ма-
ленька дівчинка, здавалося б, не вчи-
нила якогось великого подвигу. Вона 
просто підібрала у своєму міському 
дворі жорстоко побитого кимось без-
домного собачку, вилікувала його, ви-
ходила, і тепер цей песик є улюблен-
цем дітвори всього двору. Все так 
просто — бути людиною.

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора
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Чорногорія проти Росії — що з того?

Мораль, що рятує світ
Вже вчетверте Національна експертна комісія України з питань за-

хисту суспільної моралі провела Всеукраїнський конкурс «Моральний 
вчинок», на який було представлено проекти учнів шкіл, гімназій, проф-
техучилищ, студентів вищих навчальних закладів. Традиційно співор-
ганізатором конкурсу був Інститут інноваційних технологій Міносвіти 
і науки, а цього разу вперше — і Національний університет ім. Б. Грін-
ченка, в актовому залі якого й відбулася урочиста церемонія підбиття 
підсумків і нагородження лауреатів. 

Школярі Ніжина перемогли у Всеукраїнському конкурсі, нагороди їм вручив Леонід Кравчук

Ніжинські учні, керівник проекту — вчителька Лариса Борисівна Петренко 
і Леонід Макарович Кравчук на нагородженні лауреатів. 

Серед партнерів конкурсу була і компанія «Skyline Energy Development LLC» 
(США), яку очолює Андрій Авраменко, єдиний українець — президент 

американської нафтової компанії. Він вручив подарунок Василеві 
Костицькому за велику роботу з організації цих конкурсів (справа наліво).
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Від Ліндфорсів-
Русових 

Історія гончарства в Олеш-
ні має давні корені. Неабияку 
роль у його розвитку відіграв 
рід Ліндфорсів-Русових у дру-
гій половині ХІХ – на початку 
ХХ століття. 

Федір Федорович Лінд-
форс, батько Софії Русової, 
вийшов у відставку у званні 
полковника. З перших років 
життя в Олешні на Чернігівщи-
ні Ф. Ліндфорс узявся за впо-
рядкування села. Закрив ви-
нокурний завод, розпочав 
осушення боліт, пристосував-
ши їх під сінокоси, розорюючи 
неугіддя, одержував з них зна-
чні прибутки. Село Олешня ще 
за життя Федора Федоровича 
набуло вигляду планового по-
селення: хати були розміщені 
двома широкими вулицями. 
Для задоволення духовних по-
треб селян у центрі збудували 
церкву.

Справу батька продовжив 
Олександр Федорович  Лінд-
форс. Особливу увагу він спря-
мував на поліпшення діяль-
ності культурних промислів у 
губернії. Неодноразово дово-
дилося О. Ліндфорсу порушу-
вати питання про облаштуван-
ня навчальної майстерні на 
базі гончарної артілі в самій 
Олешні. Йому вдалося привер-
нути увагу громадськості до 
цієї проблеми, доводити спра-
ву до кінця взялися його роди-
чі. Чимала заслуга в цьому на-
лежить і Софії Русовій. Спільні 
зусилля родичів О. Ліндфорса 
та земства завершилися тим, 
що в Олешні 1895 року збуду-
вали приміщення першої зем-
ської гончарні.

Софія Русова, якій не вда-
лося приїхати на цю урочисту 
подію, надіслала з Харкова те-
леграму, в якій говорилося:

«Дорогі олешнянці! Ві-
таю вас із відкриттям гон-
чарської школи! Дай Бог, щоб 
вона пішла добре і навчила, як 
можна краще обробляти єди-
не багатство, що Бог дав на-
шій бідній місцевості, і дала 
вам добрий заробіток. Дав-
но вам хотів влаштувати її 
Олександр Федорович, та не 
дав йому Бог віку дожити. Те-
пер земство влаштує цю шко-
лу в його пам’ять. А я хочу про-
сити вас виконати ще одну 
добру думку покійного: вла-
штувати артіль між собою. 
Самі знаєте, як важко битися 

з нуждою: то дров немає, щоб 
свій горен затопить, то коня 
немає, щоб горшки на ярмарок 
повезти. Разом легше проби-
тися. Згадайте, як Олександр 
Федорович умовляв вас завес-
ти артільний горен і артіль-
ну сушильню. Тепер якраз час 
виконати це бажання покійно-
го, хай усі учні нової школи, на-
вчившись виготовляти кращі 
горщики, з’єднаються разом і 
спільно поведуть справу так, 
щоб образи бідняку не було.

Уже 22 роки існує у вас шко-
ла грамотності: навчилися в 
ній грамоті майже всі олеш-
нянці, значить, можуть самі 
читати Євангеліє, а там на 
кожній сторінці наказується 
жити дружно, як брати між 
собою. Мало читати Єванге-
ліє, треба старатися і жити 
по-християнськи. Ось тут ви і 
укладіть між собою угоду, щоб 
навколо нової нашої гончарної 
школи склалася хоч і невелика 
гончарна артіль — і піде тоді 
і ремесло ваше, і все життя 
ваше добрим праведним шля-
хом. А це найголовніше, і цьо-
го бажаю я вам від щирого сер-
ця. Ще раз вітаю вас із новою 
школою і думаю, що вона сама 
з’єднає вас в одну міцну і друж-
ну сім’ю».

1897 року четверо олеш-
нянських гончарів вирішили 
організувати артіль для ви-
робництва гончарного посу-
ду. Від уповноваженого цієї 
групи Лаврентія Нечипоренка 
надійшло клопотання про пе-
редачу в оренду майстерні на 
один рік. Прагнення Олексан-
дра Федоровича і всієї родини 
Ліндфорсів здійснилися.

Заспівала глина 
пісню 

«Гончарне коло. Воно кру-
титься, і я зачаровано зупи-
няюся, дивлячись на те таїн-
ство, що діється перед очима. 
Татові руки лестять, чаклу-
ють, заклинають святим ру-
хом невеличку кульку нашої 
рідної землі — грудочку глини. 
Руки вміло просять у цієї час-
точки на колі життя злету, 
любові.

«Я — гончар!» — із якою 
гордістю звучить у його устах 
це слово».

Ці спогади заслуженого 
майстра народної творчос-
ті України, гончара в шосто-
му поколінні Лесі Денисенко-
Єременко про батька — Гри-

горія Павловича Денисенка 
— свідчать про те, що спра-
ва, започаткована родиною 
Ліндфорсів-Русових, отрима-
ла своє продовження і в на-
ступні часи. 

Григорій Павлович Де-
нисенко (09.03.1925 – 
03.08.2002) свій родовід ви-
водить із села Олешні на Чер-
нігівщині — одного з найвідо-
міших центрів гончарства. Від 
діда Каленика і батька Павла 
отримав у спадок найцінніше 
— секрети гончарного кола. 
На заваді стала Друга світова 
війна. Доля берегла майстра. 
Після демобілізації 1947 року 
повернувся до рідної домівки, 
та не застав там майже ніко-
го — самі згарища. Україна 
відроджувалася після тяжких 
втрат і випробувань.

На Васильківському ма-
йоліковому заводі не виста-
чало молодих і таланови-
тих. Від 1949 року Григорій 
Павлович працював тут на-
чальником модельного цеху, 
скульптором, художником, 
завідувачем художньо-екс-
периментальної лабораторії. 
Створені митцем зразки ви-
сокохудожніх виробів десят-
ки років ішли у виробництво. 
1983 року Григорій Денисен-
ко керує відродженням у селі 
Олешні Ріпкинського району 
на Чернігівщині підприємства 
із сучасною технологією, за-
снованого на місцевій сиро-
вині. Гідною пошани є і твор-
чість Григорія Павловича. Він 
автор багатьох чудових зраз-

ків гончарства, які ввійшли до 
золотого фонду українського 
мистецтва. Ім’я майстра ста-
ло відомим, і йому запропо-
нували вступити до Спілки ху-
дожників України (1988 рік). 
Зі створенням Спілки май-
стрів народного мистецтва 
України Григорій Денисенко 
був її членом і секретарем 
великої ради Спілки. Йому 
по праву було присвоєно по-
чесне звання — «Заслужений 
майстер народної творчості 
України». Низку творів Григо-
рій Денисенко виконав у спів-
дружності з народним худож-
ником України, головою Спіл-
ки Володимиром Прядкою, а 
разом із киянами Володими-
ром Прядкою та Олександром 

Олійником створив художні 
кахлі, що передають героїку 
княжої доби України-Руси.

Як згадував майстер, 
«маючи вже поважний вік, 
мрію про те, щоб якнайбіль-
ше залучити молоді до твор-
чого гончарства. Через мої 
«руки» пройшло чимало мо-
лодого покоління, студент-
ства з різних навчальних за-
кладів України та Союзу. До 
такого залучена і моя роди-
на — донька Леся та онука 
Оксана. Їхнє вміння, талант 
і здібності мене радують і ті-
шать, бо в майбутньому три-
ватиме продовження моєї 
скромної діяльності…».

2012 року в Чернігів-
ському обласному худож-
ньому музеї ім. Григорія Га-
лагана був представлений 
проект «Зозулиця», експона-
ти якого виготовлені заслу-
женим майстром народної 
творчості України, донькою 
Григорія — Лесею Денисен-
ко-Єременко. 

З потомствених 
чародіїв-керамістів

Упродовж багатьох років 
самовіддано працював у ца-
рині художньої кераміки за-
служений діяч мистецтв Укра-
їни, лауреат премії імені Ка-
терини Білокур Михайло Іва-
нович Денисенко (16.12.1917 
– 07.12.2000).

Витоки біографії Михай-
ла Денисенка містять цікаві 
факти. По батьковій лінії він — 
потомствений гончар із села 
Олешня, знаного керамічного 
осередку Чернігівщини, де до-
тепер збереглася могила його 
прадіда Максима Артемовича 
Денисенка. Той, вправно ору-
дуючи гончарним колом, гідно 
прожив 102 роки. Не зрадив 
сімейній професії і дід Мартин, 
а від нього змалку набрався 
вміння і батько — Іван, що-
правда, він довгий час відслу-
жив телеграфістом аж на За-
байкальській залізниці. І хоч 
Михайло Денисенко народив-
ся в Іркутській області на стан-
ції Слюдянка, та з материного 
боку він походить із козаць-
кого роду Жижкунів з-під Ба-
турина. Ця романтична обста-
вина спонукала майбутнього 
художника палко захопитися 
історією, привернула до літе-
ратури. Втім, він не лише вдяч-
ний читач, сам пише вірші, до-
бре володіє усним і писемним 
словом, про що свідчать чис-
ленні цікаві, а часом і глибоко 
поетичні листи, розповіді.

Повернення родини Дени-
сенків в Україну (1923 рік) ста-
ло для малого Михайла най-
сильнішим естетичним вра-
женням дитинства, бо перене-
сло його в наскрізь пронизане 
живим фольклором середови-
ще, розбудило уяву. Дід Мартин 
власноруч показав онукові, 
як підступитися до гончарного 
кола, як «ворожити» над гли-
няним тістом. Михайло пере-
ймав дідову науку легко, однак 
вабило його не лише гончар-
ство: кохався в народній піс-
ні, поезії, звичаях, добре ліпив 
і малював, тонко відчуваючи 
колір. Тож, коли прийшла пора 
обирати життєвий шлях, уже не 
мислив себе поза мистецтвом.

І відбувалося це за не-
звичайних умов та обставин. 
Мешкаючи навіть у такому, 
здавалося б, тихому закутку 
Полісся — селі Олешні, роди-
на Денисенків, як і інші укра-
їнські сім’ї, повною мірою від-
чула руйнівну силу червоної 
революції та громадянської 
війни, моторошну згубність ко-
муністичного терору й голодо-
морів, жорстокість Другої сві-

тової війни. Сім’я недорахува-
лася двох братів і батька.

Михайлові ж пощастило, 
він вижив. Попри всі біди, на-
вчався: початкова школа в 
Олешні, Добрянська семиріч-
на школа. Набирався земної 
мудрості та вміння орудувати 
гончарними знаряддями.

Поетичне ремесло 
майстра 

1931 року Михайло став 
учнем Київського художньо-
го технікуму. А в 1936 – 1941 
рр. навчався в Харківському 
художньому інституті на фа-
культеті культури. Подальші 
освітні плани зламала війна. 
За станом здоров’я Михайла 
Денисенка не взяли до вій-
ська. У роки війни не з влас-
ної волі опинився в Німеччині 
як остарбайтер. Сповна випив 
свою гірку чашу. Після розгро-
му фашизму разом із неволь-
ницьким другом-французом 
потрапляє до Парижа. Перед 
Михайлом Денисенком відчи-
няються двері Паризької ака-
демії мистецтв. Зваба нечу-
вана. Але туга за домівкою, 
рідним краєм бере гору. І він 
повертається в Україну, до 
Олешні, дорогої матусі.

Якийсь час працював на 
місцевому гончарному підпри-
ємстві. Потім — на Васильків-
ському майоліковому заводі, 
обіймаючи посаду головного 
художника протягом багатьох 
десятиліть. Денисенкові тво-
ри позначені заворожливою, 
часто несподіваною образніс-
тю, мають гарні поетичні на-
зви: «Полум’я» (1970 р.), «Ще-
дра нива» (1975 р.), «Багата 
кутя» (1987 р.), «Тепла земля» 
(1995 р.) та ін.

Незважаючи на поважний 
вік, Михайло Іванович захопле-
но працював до останніх років 
життя у своїй творчій майстер-
ні. Останнім часом створив 
цікаві узагальнені кераміч-
ні композиції. Як пам’ять про 
батьківський край з’явився 
його прекрасний набір посуду 
під назвою «Олешнянський».

Продовжив батькову спра-
ву Сергій Денисенко. Закінчив-
ши Львівський інститут при-
кладного і декоративного мис-
тецтва (тепер Львівська ака-
демія мистецтва) та набувши 
необхідного досвіду, замінив 
батька на посаді головного ху-
дожника Васильківського ма-
йолікового заводу. Учасник все-
українських, обласних виста-
вок, зокрема виставки «Жива 
душа глини» у Чернігівському 
обласному художньому му-
зеї імені Григорія Гала-
гана (2012).

ОЛЕШНЯНСЬКЕ ГОНЧАРНЕ КОЛО 
ІСТОРІЯ СЛАВЕТНОГО РОДУ КЕРАМІСТІВ ДЕНИСЕНКІВ

Автопортрет  Михайла Денисенка

Михайло Денисенко з онуками

Гончарі на святі в Пирогово
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Круглий стіл до Дня пам’яті жертв по-
літичних репресій пройшов у Черніго-
ві в обласному історичному музеї іме-
ні В. Тарновського. Організатори — му-
зей та Український інститут національ-
ної пам’яті за сприяння Департаменту 
культури і туризму, національностей та 
релігій та Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськіс-
тю Чернігівської облдержадміністрації.

Сергій Лаєвський, директор обласного іс-
торичного музею імені В.В. Тарновського, при-
вернув увагу до символічності проведення за-
ходу в експозиційному залі, присвяченому Го-
лодомору та «Великому терору» на теренах 
Чернігівщини. Так, саме тут знаходяться мате-
ріали розкопок місця поховань розстріляних і 
закатованих чернігівців у 1937–1938 рр. у лісі 
біля с. Халявин Чернігівського району області. 

Олександр Штоквиц, науковий співробіт-
ник УІНП, кандидат філософських наук, роз-
повів про політичні репресії в Україні 1918 – 
1980-х рр. Практика застосування засад «дик-
татури пролетаріату» виявилася кривавою 
терористичною політикою щодо мільйонів лю-
дей, усіх верств населення, репресіями впро-
довж усього часу існування комуністичного 

режиму. За абсолютно неповними даними на 
основі архівних матеріалів СБУ підраховано, 
що в 1927 – 1990 рр. в Україні було заарешто-
вано понад мільйон осіб (понад 50% — укра-
їнці), з них засуджені 545 тис. осіб, у тому чис-
лі розстріляно щонайменше 140 тис. людей. З 
кінця 1920-х і до початку 1950-х рр. з України 
депортовано 2,88 млн розкуркулених селян.

Здійсненням керівництвом СРСР нереалі-
зованих планів часів царської Росії стала де-
портація кримських татар 18 травня 1944 р., 
наголосив Сергій Бутко, представник УІНП у 
Чернігівській області.

18 травня ц.р. Україна разом із кримсько-
татарським народом і цивілізованим світом 
відзначила 70-ті роковини цього злочину. За 
підрахунками російських істориків, з депор-
тованих 191044 кримських татар і 38455 осіб 
неслов’янського населення (греки, вірмени та 
інші) й болгар з травня 1944 р. і до 1 жовтня 
1948 р. померло 44887 осіб, тобто майже 20% 
усіх жертв примусового переселення.

Тамара Демченко, доцент Інституту істо-
рії, етнології та правознавства імені О. Лаза-
ревського Чернігівського національного пед-
університету імені Т. Шевченка, кандидат іс-
торичних наук, зробила огляд наукових праць 
українських істориків останнього часу про дер-

жавний терор та репресії в СРСР. Відзначив-
ши чималий доробок наших дослідників, вона 
звернула увагу на гостру і вже застарілу про-
блему донесення знань про злочини комуніс-
тичного режиму до всього українського сус-
пільства в доступній і популярній формі.

Олена Лисенко, директор комунально-
го закладу «Пошукове агентство по створен-
ню науково-документальних серіалів «Книга 
пам’яті» та «Реабілітовані історією» Чернігів-
ської обласної ради, зазначила, що на Черні-
гівщині всі роки існування радянського режи-
му проводилися репресії, від яких постраж-
дали всі верстви населення, люди всіх наці-
ональностей. Вона зауважила, що складно 
точно встановити кількість репресованих. У 
1937 – 1938 рр. під час так званого «Вели-
кого терору» в області позасудовими «двійка-
ми» і «трійками» було приречено до розстрілів 
і ув’язнення разом 9104 людини. Проте в цей 
же час репресії проводилися і через судову 
систему. Тому число репресованих є набагато 
більшим. Дослідниця підкреслила, що для по-
вноцінного вивчення краєзнавцями, вчени-
ми всіх злочинів радянського режиму та його 
жертв необхідна зміна українського законо-
давства і доступ до російських архівів, які за-
криті тепер навіть для власних істориків. 

Олександр Добриця, ветеран КДБ, СБУ, ві-
домий чернігівський історик і краєзнавець, за-
значив, що плановий характер репресій при-
звів до того, що кати порушували навіть без-
межні критерії визначення «ворогів» керівни-
цтвом СРСР.

Сергій Горобець, науковий співробітник 
УІНП, кандидат історичних наук, на прикла-
ді дослідження керівних кадрів села Петру-
шин та всього Чернігівського району Черні-
гівської області в 1920 – 1930-х рр. показав 
цілеспрямовану політику комуністичної се-
лекції — аморальної, жорстокої і готової ви-
конати будь-які злочинні накази партійної но-
менклатури. Лідери народного протесту, що 
підтримали більшовицькі ідеї у 1917 – 1920 
рр. і чиї прізвища були відомі не тільки в рід-
ному селі, а й у волості, повіті, навіть цілій гу-
бернії, люди ідейні і принципові, всі вони за 
якихось 10 років опинилися поза справами 
— одних відтіснили внаслідок постійних пар-
тійних чисток, інші самі відійшли вбік, коли 
побачили, у що перетворюються їхні колиш-
ні мрії. Відтак, на перші ролі повсюдно вихо-
дили пристосуванці і пройдисвіти, для яких 
не існувало нічого святого. Подібна «кадрова 
політика» була характерною для всіх владних 
ешелонів Чернігівщини.

Як переслідували людей у СРСР — 
історики говорять фактами

ОЛЕШНЯНСЬКЕ ГОНЧАРНЕ КОЛО 
ІСТОРІЯ СЛАВЕТНОГО РОДУ КЕРАМІСТІВ ДЕНИСЕНКІВ

Григорій Денисенко

Денисенки

У п р о д о в ж 
усього життя Михай-

ло Денисенко був відда-
ний творчо-громадській ро-

боті. Зокрема, докладав чима-
ло зусиль для охорони пам’яток 
історії та культури, естетичного 
впорядкування міста. Він ство-
рив і встановив у Василькові 
пам’ятники жертвам голодомо-
ру 1932 – 1933 рр. та відомій 
українській художниці-патріот-
ці Аллі Горській.

Неопалима купина 
Софії Русової 

Особливо яскраво грома-
дянська принципова позиція 
Михайла та Григорія Денисен-
ків проявиться у 90-х роках ХХ 
століття у справі повернення 
імені Софії Русової на її бать-
ківщину — в село Олешню та 
вшанування пам’яті великої 
просвітительки, державної ді-
ячки України.

Березень 1991 року. Ки-
ївські журналістки, представ-
ниці Союзу українок Галина 
Дацюк і Надія Самуляк разом 
із Михайлом та Григорієм Де-
нисенками виступають з ініці-
ативою про присвоєння Олеш-
нянській школі імені Софії Ру-
сової. Розпочинається збір 
матеріалів та експонатів для 
майбутнього краєзнавчого 
музею.

Березень – вересень 
1991 року. Союз українок, 
Михайло та Григорій Денисен-
ки, місцеві вчителі займають-
ся підготовкою до відзначен-
ня 135-ї річниці від дня на-
родження Софії Русової. Ми-
хайло Денисенко виготовляє 
пам’ятний знак великої про-
світительки.

Вересень 1991 року. 
«Зроблено велике діло: стоїть 
пам’ятний знак Софії Русової 
в Олешні. Приємно, що справ-
дилися мої пророцтва, сказа-
ні декілька років тому, коли я 
говорив Іванові Павловичу (го-
лові сільради), що треба впо-
рядкувати цвинтар, бо ще мо-
жуть навідатися в Олешню і 

нащадки Ліндфорсів у наш час, 
коли відкрилися кордони, впала 
залізна завіса між нашими на-
родами — «соціалістичними» 
і тими «капіталістичними», 
коли вже й у нас почали усвідом-
лювати, що людей роз’єднують 
політично-тоталітарні сис-
теми, а насправді всі люди Зем-
ної кулі повинні жити на гума-
нітарних основах, у національ-
но впорядкованих самобутніх 
неповторних регіонах. На цій 
самобутності кожної нації, 
розкутості, особистості лю-
дини і виростала народна куль-
тура, разові заповіти, звичаї, 
чарівна душевна пісня…

Уже і молилися на цю іко-
ну, прикладалися до неї. Сла-
ва Богу! Були висловлені по-
бажання започаткувати 
церкву в тому уламку, що за-
лишився від колишньої Олеш-
нянської церкви… І взага-
лі такі події розбуджувати-
муть духовну глухомань села, 
об’єднуватимуть людей спіль-
ною ідеєю…

Ще треба написати пор-
трет Софії Русової для школи, 
відзначати день її народження 
і започаткувати традицію від-
значати день Софії 30 вересня в 
Олешні, обов’язково з молебнем 
і хоровими співами, квітами…

Культуру ближче до лю-
дей, що так збіднені духовно…

Добрі побажання Вам і ро-
дині вашій.

З пошаною — Михайло Іва-
нович. 14.10. 1991 р.» (З листа 
М. Денисенка до автора пу-
блікації, вчителя історії, крає-
знавця Володимира Єрмака).

«Колишня родова церква 
призначена під сільський мага-
зин… Гірко. Але ж є надія, що 
відродиться й вона. Бо ж відро-
дилася під пензлем народного 
художника родом з Олешні Ми-
хайла Денисенка ікона Неопа-
лимої Купини, що колись милу-
вала ваш позір і возвеличувала 
душу в каплиці. Пам’ятаєте? За 
радянської влади ікона десь зни-
кла, а тепер знову воскресла» 
(Галина Дацюк «У День Софії»).

Жовтень – грудень 1991 
року. Жорстке й безкомпро-
місне протистояння в Олеш-
ні щодо присвоєння місцевій 
школі імені Софії Русової.

«Вашу стурбованість з 
приводу присвоєння школі іме-
ні Софії Русової повністю поді-
ляю. Реакційний опір місцевої 
влади, інтелігенції та деяких 
громадян Олешні турбує мене 
жахливо. Але будемо помірко-
ваними. В Україні відбувся на-
родний референдум, який за-
свідчив — так Україні! Я і моя 
сім’я безмежно раді цій істо-
ричній події, і Олешнянській 
реакції це є суворе попереджен-
ня… А це значить — реакція 
буде міняти свою позицію. Сві-
дома громадськість змусить 
їх це зробити, і я вірю, що ім’я 
С. Русової буде присвоєне шко-
лі». 9.ХІІ.1991 р.» (з листа Г. Де-
нисенка до В. Єрмака).

Травень — жовтень 1992 
року. Під час зйомок фільму 
«Учитель! Перед іменем тво-
їм…» під прицілом кінокамер 

педрада у школі приймає рі-
шення про присвоєння закла-
ду імені Софії Русової. Сесія 
сільської ради після гострих 
суперечок затверджує рішен-
ня вчителів.

«Якось уже, здалося, стала 
в далечині Олешня!.. А оце дя-
куючи Вашому листу, знову на-
близилась, та ще й така при-
ємно-радісна новина — звіст-
ка про надання Олешнянській 
школі найпочеснішого за всю 
її історію світлого імені Софії 
Русової. Слава Богу, що прав-
да возсіяла, хоча і з неминучим 
протистоянням усіляких пе-
ревертнів. 30.10.1992» (з лис-
та М.Денисенка до В.Єрмака).

Жовтень 1992 – січень 
1993 рр. М. І. Денисенко роз-
робляє модель-композицію 
пам’ятної дошки Софії Русової 
для школи й виготовляє її 22 
січня 1993 року, в День Собор-
ності України. Під час урочис-
того вечора у школі, у присут-
ності голови Союзу українок, 
поетеси Атени Пашко, дошку 
було подаровано школі.

23 вересня 1993 року. 
Після бюрократичної тяганини 
в чиновницьких кабінетах на-
решті виходить постанова Ка-
бінету Міністрів України № 796 
про присвоєння Олешнянській 
школі імені Софії Русової.

1 грудня 1993 року. За іні-
ціативою національно-демо-
кратичних організацій області 
(Народний Рух України, «Про-
світа») відбулося освячення 

пам’ятної дошки Софії Русової 
в Олешнянській школі.

«Всі добрі починання, 
пов’язані з просвітою лю-
дей с. Олешні, з ушануванням 
пам’яті нашої видатної жінки 
Софії Русової, завжди діють на 
мене мобілізуюче, викликають 
дієві бажання докласти свою 
творчу енергію до всіх цих про-
гресивних починань. Звичайно, 
успіх усякої справи залежить 
від згуртованості прихильни-
ків започаткованого доброді-
яння. І — наполегливість, від-
даність справі… Та й узагалі, 
треба невтомно працювати, 
діяти — це зміст життя…

P.S. Для школи нашої Олеш-
нянської завжди радий стати в 
добрій пригоді» (З листа М. Де-
нисенка до В. Єрмака).

Неопалима купина (а це — 
святиня, духовні цінності, не-
підвладні вогню) Софії Русової, 
борців за волю України. Саме 
вони були визначальними в бо-
ротьбі за національно-держав-
не відродження України в дру-
гій половині ХІХ – на початку 
ХХ століття. Життя й боротьба 
Софії Русової, її послідовників 
— митців Михайла та Григорія 
Денисенків — взірець ідейної 
принциповості у відстоюванні 
національного ідеалу, великої 
жертовності й самопосвяти.

Володимир ЄРМАК,
історик-

краєзнавець,просвітянин.
м. Чернігів
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— Як у цьому «степовому» ра-
курсі оцінювати українське коза-
цтво? Якій традиції воно належить?

— Козацтво зародилося в степу. 
Одначе воно подає приклад взаємо-
дії двох культурних традицій. Безпе-
речно, мова та християнська віра 
в результаті зробили з них слов’ян. 
Але в іншому вони мало чим відріз-
нялися від своїх сусідів по степу — 
татар, ногайців, турків, калмиків, 
починаючи з одягу та зброї і закін-
чуючи владними інститутами та по-
літичними ідеями, про які зі знавців 
козаччини взагалі мало хто що знає.

Сама ідея козацтва не походить 
з території осілої слов’янської Укра-
їни. Згадаймо, як на козаків диви-
лася шляхта. В її очах козаки були 
холопами, рабами. Натомість коза-
ки вважали себе рівними шляхті, 
оскільки основний обов’язок шлях-
тича — військова служба в обмін на 
отриманий від сюзерена земельний 
наділ.

Парадоксально, але обидві сто-
рони мали рацію, і вона не поляга-
ла у класових розбіжностях, як то-
рочила більшовицька ідеологія. Річ 
у тому, що первісно козаки дійсно 
були не ким іншим, як воєнними не-
вільниками у степових імперіях.

Це був дуже давній степовий ін-
ститут, відомий у багатьох різнови-
дах і під різними назвами ще зі скіф-
ських часів. Його призначення — 
військова служба, як правило, на 
небезпечних окраїнах у мирний час, 
а під час війни — виконання найтяж-
чих та найнебезпечніших завдань, 
як-от рейди в тил супротивника, пе-
реправи через річки, штурм форти-
фікацій, комплектування передових 
полків у битвах.

Сучасною мовою — це була 
служба гарматним м’ясом. Як бачи-
те, нічого престижного. На додачу ці 
військові самі себе ще й годували і, 
як усі підданці, ще й сплачували по-
датки. Монголи теж завели собі та-
кий стан. Власне, саме слово «ко-
зак» відоме лише з монгольського 
часу.

Монголам було абсолютно бай-
дуже, хто ходитиме у військових не-
вільниках: половці, яких вони зму-
сили служити, половину винищивши, 
чи «руси», що мали репутацію непо-
ганих вояків. Монголи позичали «ру-
сів» для своїх воєнних кампаній аж у 
Китаї. Ті допомагали завойовувати 
південний Китай до кінця тринадця-
того століття. Руська гвардія існува-
ла при палаці монгольських ханів.

Оцих наполовину селян, напів-
військових разом із золотоордин-
ськими землями успадкувала і збе-
регла ще до середини XVI ст. литов-
ська адміністрація. Але у Великому 
князівстві Литовському та Руському 
(а потім і в єдиній з Польщею держа-
ві — Речі Посполитій) ці люди зіткну-
лися з іншою, вже європейською 
традицією, за якою воєнна служба 
вважалася підставою і атрибутом 
соціального престижу. Отак колишні 
степові невільники відчули за собою 
право домагатися шляхетського до-
стоїнства.

На цьому й постала українська 
нація: з двох ідей, які уособлюва-
ло козацтво, — з воєнного невіль-
ництва та європейської ідеї воєн-
ної служби як привілею. На основі 
останньої козацтво спробувало зро-
бити для себе кар’єру, вибороти те-
риторію під сонцем, отримати ста-
тус окремої верстви як не шляхти, то 
хоча б рівної їй.

— Можливо, степове минуле 

натомість сприяло нашим стосун-
кам з османами, що також постали 
зі спільних із козаками теренів. Чи 
можна говорити про те, що тодішні 
турки ставилися до українців кра-
ще, ніж до решти європейців? 

— З погляду історичного досві-
ду турки проявили себе абсолютно 
байдужими до культурних відміннос-
тей між українцями та білорусами чи 
росіянами або, скажімо, молдавана-
ми й волохами.

Османи поповнювали невільни-
ків на українських землях — пере-
важно, скільки хотіли. Ні, в осман-
ській ідеології, що виросла на іс-
ламському ґрунті, українці походили 
з «країни війни», і їх можна було по-
збавляти життя або волі.

— Чому тоді турецькі літописи 
іменують козаків «братами»?

Терміни «брати-козаки» (кардаш 
казаклари), «брат гетьман» (кардаш 
гетьмани) або ж епітет «вірний» (са-
дакатлю) як атрибут запорізьких ко-
шових вживалися в них тільки під 
час політичних союзів між османа-
ми та козаками в другій половині 
XVII ст. Але це абсолютно не харак-
терно для цілої картини українсько-
турецьких взаємин. Тривалий час 
вони були ворожими.

Значне потепління відбулося 
лише за останні двадцять років. Ще 
на початку 1990-х років в україн-
ській свідомості слово «турок» ото-
тожнювалося з дурнем. Нині таке 
ототожнення більше не побутує.

Тим часом в османських літопи-
сах ми радше розглядаємося як на-
лежні до підневільних націй. Скажі-
мо, один із хорватів, що випхався 
до османської еліти, Геліболулу Алі-
паша писав здебільшого погані речі 
про всіх слов’ян, окрім власного на-
роду. А про українців у нього був та-
кий вислів: «Не чекайте від козака 
сміливості, а від української дівки — 
цнотливості».

Ось вам одна з яскравих харак-
теристик, яка загалом відповідає 
на запитання. Хоча Геліболулу за-
служив собі репутацію злісного літе-
ратурного розбишаки. Є й інші при-
клади, де українці описані дуже по-
зитивно.

— Козаки та яничари. Їх можна 
порівнювати?

— Лише технічно. Яничари слу-
жили козакам за один із взірців пі-
хоти з вогнепальною зброєю. Саме 
тому козаки навіть називали свої 
рушниці «яничарками». Яничари, на 
відміну від козаків, були підневіль-
ним інститутом, персональними ра-
бами султана. Козаки ж могли віль-
но обирати собі і свого старшого/ 
гетьмана, і суверена.

Хоча у XVI столітті паралелі мож-
на знайти, приміром, у тому, що су-
фійський орден «Бекташі» відігравав 
для яничарів ту саму роль, що для ко-
заків — православна церква. Втім, 
для кого тоді церква не відігравала 
вагомої ролі?

Важливий нюанс: орден «Бекта-
ші» дозволяв людині п’яніти, вжива-
ючи алкоголь. Можливо, саме тому 
він і виступав духовним патроном 
яничарів — адже серед «нового вій-
ська» переважали слов’яни, яким це 
не було байдуже. Тим часом Боплан, 
як відомо, писав, що козаки дава-
ли собі волю в пиятиках дужче, ніж 
будь-яка нація. Це також спільний 
момент.

— Про козацькі пиятики існує 
чимало історичних свідчень. Що 
криється за ними в історії степу? 
Наскільки вони руйнують міфи про 

козаків як уособлення шляхетнос-
ті?

— Степ інакше розумів шляхет-
ність. Для Європи шляхетність поля-
гала в тому, щоб вірно служити сю-
зерену. Для козака, як і для всякого 
степового воїна, шляхетність поля-
гала в тому, щоби здобувати пере-
моги, доводити в такий спосіб благо-
воління Бога і в нагороду за це діста-
вати собі алкоголь.

Сама пиятика — це одна з най-
давніших степових традицій, і вона 
простежується на території України 
ще від дотурецьких часів. Винні ам-
фори з’являються у скіфських похо-
ваннях ще від середини VII століття 
до нашої ери.

Геродот у ритуалі поховання 
скіфського царя описує, що серед 
улюблених слуг, які супроводжу-
вали свого суверена у вічний світ, 
обов’язково був чашник. Це озна-
чало високий статус цієї людини, 
як і вагоме значення вина для цар-
ського статусу. Зрештою, посудин 
для споживання вина у скіфських 
могильниках знаходять дуже бага-
то: й персональних келихів, і чаш та 
мисок, з яких воно розливалося чи 
спільно випивалося.

На жаль, вербальні свідчення 
про степову традицію пиятик відто-
ді з’являються тільки у творі «Таємна 
історія монголів», тобто аж у XIII сто-
літті. Хоча монголи на той час ужива-
ли більше кумис та ще не дуже були 
знайомі з вином. Останнє діставало-
ся їм як трофеї або — данина. Воно 
було задороге — якраз для демон-
стративного споживання можно-
владців перед підданими.

Чингіс-хан, ставши каганом, дру-
гою особою у своєму оточенні — 
фактично в уряді — призначив саме 
чашника. А серед регалій, які він 
вважав основними, як і всі степові 
правителі, були лук і чаша для пит-
тя. Якщо лук означав військову вла-
ду правителя, то чаша вказувала на 
його статус духовного лідера, що міг 
ділитися щастям зі своїми підданця-
ми. І оскільки щастя для степовика 
уособлювалося у тому, щоби п’яніти, 
то таким чином людина здобувала 
найвищий авторитет, коли тримала 
всіх у покорі, а найближчих соратни-
ків обдаровувала тим-таки щастям, 
тобто алкоголем.

Причому ці степові традиції не-
змінно тяглися упродовж віків усю-
ди: і серед козаків у степовій Україні, 
і в Монголії чи Маньчжурії, і в тій же 
Османській імперії.

— Українців з османами ріднив 
алкоголь? 

— Незважаючи на панування іс-
ламу або його ідеологічне лідерство 
в XIV – XV століттях, османські сул-
тани вважали за найбільше щастя 
бенкетувати з вином. Отож падиша-

хи і влаштовували їх зі своїми при-
бічниками.

Османські літописи про це гово-
рять майже відверто, щоправда, по-
слуговуються для цього спеціальни-
ми словами, які ми вважаємо евфе-
мізмами. Ці слова лише натякають 
на об’єкт, але прямо його не нази-
вають. Османські літописці все-таки 
мали у своєму розпорядженні слов-
никовий запас не лише турецької, а 
й арабської та перської мов.

Про винні учти вони натякали та-
кими словами й виразами як «насо-
лода та зібрання» або часто навіть 
— «насолода та пиття» чи «радощі», 
«розчулення».

— Чому про це не так багато ві-
домостей у сучасній історіографії?

— Тому що на початку XVII сто-
ліття Османська держава після за-
воювання арабських країн та збіль-
шення частки мусульманського на-
селення в імперії дуже змінила на-
прям своєї культурної ідентифікації. 
До того часу імперія за складом на-
селення була переважно християн-
ська — за рахунок греків і балкан-
ських слов’ян. А після завоювання 
Аравії відбулася рішуча ісламізація 
держави та її культури.

Літописи почали передавати ці 
відомості завуальовано. Але до того 
османці абсолютно прямим текстом 
описували винні бенкети. Приміром, 
1427 року для султана Мурада Дру-
гого виконали переклад перської іс-
торії сельджуків — держави, що іс-
нувала перед османами. І там є до-
сить розлогий епізод сельджуцької 
експедиції проти Судака в Криму.

Це, між іншим, один із найдо-
кладніших епізодів давньоруської 
історії, розписаний на сорока сто-
рінках рясним текстом та ще й з ві-
ршами. У ньому йдеться про те, що 
турецький воєначальник, прибувши 
під мури Судака, відразу влаштовує 
велику учту та разом зі своїми со-
ратниками сідає бенкетувати від са-
мого ранку. Вони пускають чашу по 
колу і п’яніють ще до полудня, після 
чого розходяться.

Проте ми в Україні чудово зна-
ємо про неабиякий попит на вино 
та його виробництво в Османській 
імперії. Адже цілий Львів був забу-
дований купцем Корняктом, а той 
торгував саме вином, яке експор-
тувалося з держави Османів. Вежа 
Корнякта (на Руській вулиці) та його 
палац (найбільший будинок на пло-
щі Ринок — ІП) нині прикрашають 
Львів.

Виходець із Османської імпе-
рії, грек Корнякт підтримував пра-
вославну громаду міста і Львівське 
братство, яке безпосередньо до-
клалося й до того, що українське 
козацтво пристало на православ’я. 
Таким чином османське винороб-
ство й виноторгівля опосередкова-
но вплинули на формування україн-
ської державності.

Та цікаво, як саме свого часу 
турки узаконили цю виноторгівлю. 
Зрозуміло, що османська адміні-
страція не могла безпосередньо об-
класти податком такий прибутковий 
бізнес на своїй території. Ідеологіч-
но це скандально суперечило ісла-
му. Окрім того, що вироблявся забо-
ронений в ісламі продукт, з нього ще 
й отримувався зиск. Проте залиши-
ти виноторгівлю без податку також 
було неможливо, зважаючи на ве-
личезні прибутки. Отож урешті тур-
ки просто оголосили вино соком із 
винограду. Тому в усіх тогочасних фі-
нансових документах можна зустрі-
ти слово «шира», що означало «вино-
градний сік». Але ж фізично той міг 
існувати лише день або два. А далі 
він починав бродити і перетворюва-
тися на вино.

Отже, ісламська держава зби-
рала податок із вина, що виробля-
лося християнськими підданцями й 
далі експортувалося до Німеччини, 
Речі Посполитої й тієї-таки України. 
Але в результаті була задоволена й 
османська верхівка, і її слов’янські 
підданці.

— Проте чи пили прості мусуль-
мани, окрім османської верхівки?

— Іноземці, які залишили свої 
свідчення про Османську імперію, 
в один голос заявляють, що турки 
були небайдужі до алкоголю. Зо-
крема, збереглося чимало свідчень, 
як турки шукали насамперед алко-
голь, коли захоплювали грецькі та 
слов’янські міста й села в ХІV – XV 
століттях. А в пізніші часи ісламізації 
з ситуації виходили таким чином, що 
тому ж самому виноградному соку 
дозволяли бродити. На цю тему збе-
реглося свідчення одного з англій-
ців, де той пише, що турки вживають 
напій, який звуть виноградним со-
ком, але насправді — це не що інше, 
як вино.

— Отже, пиятика для наших су-
сідів була однією зі степових тради-
цій, як і для українців. Останні бун-
ти, що прокотилися Туреччиною, — 
також відгомін тієї епохи?

— Без сумніву, крім соціаль-
но-економічної складової завору-
шень, є й така причина. Турки бунту-
ють проти ісламізації, бо мають світ-
ський культурний спадок та хочуть 
вживати алкоголь, що намагається 
їм заборонити нинішній уряд.

Проте, якщо їхня традиція пиття 
й виноробства була збережена у ХХ                                                                                                                                               
столітті при Ататюрку, то вона не 
зникне і в сучасній Туреччині, хай би 
там при владі були й проісламські 
сили.

Власне, завдяки виноробству 
свого часу так довго проіснувала по-
передниця сучасної Турецької Респу-
бліки — Османська імперія. Ви ро-
зумієте, що означало б слов’янам, 
із яких вона значною мірою скла-
далася, заборонити пити — це не-
гайно породило б бунти. А той-таки 
слов’янський, зокрема український 
компонент, — одна зі складових і су-
часної турецької нації.

— Що взяв зі степової спадщи-
ни російський політикум, і чого не 
взяв український?

— Одна з найвиразніших рис 
московської політики — це месіа-
нізм. Немає значення, чи то за ца-
рату, коли імперія прагнула до мак-
симального територіального пану-
вання, чи то месіанізм світової ре-
волюції. Але російська правляча 
верхівка завжди керувалася ідеями 
якоїсь надважливої світової місії. 
Насамперед тут очевидне порівнян-
ня з тими ж монголами. Так ім’я Чин-
гіс-хана вже саме по собі вислов-
лює ідею світового панування, пере-
кладається як «Пан Океану», тобто і 
«Пан Всесвіту». Однак ще задовго до 
Чингіс-хана творці першої тюркської 
імперії в середині VI ст. залишили у 
спадок поминальний пам’ятник, або 
ж монумент, створений одним із їх-
ніх останніх володарів Більган-кага-
ном на честь свого померлого брата 
Кюльтегіна.

У цій пам’ятці (так звані «орхон-
ські написи» — рунічні написи дав-
ньотюркською мовою, виконані в 
Центральній Азії у VII – X сторіччях, 
уперше розшифровані данським лінг-
вістом у XIX ст. — «Історична правда») 
зрозуміло висловлено мету створен-
ня тієї імперії — світове панування.

Згідно з російським перекла-
дом напису, що його здійснив ака-
демік Малов, на монументі увічнено 
такі слова: «Народи, які живуть 
по чотирьох кінцях світу, ми 
примусили до миру». 

ФРАЗА ПРО «ПРИМУС ДО МИРУ» — 
З ДАВНЬОТЮРКСЬКОГО ДОКУМЕНТА

Олександр Галенко, 
історик-сходознавець, 

тюрколог, джерелознавець

«Історична правда» поговорила зі сходознавцем, канди-
датом історичних наук Олександром ГАЛЕНКОМ про азій-
ський вектор минулого України, його внесок в історію та 
політичну культуру.
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30 травня
1431 — у Руані англійці за прису-

дом єпископа Кошона спалили жив-
цем народну героїню Франції, воєна-
чальницю Жанну д’Арк. 

1814 — народився Михайло Ба-
кунін, російський мислитель, рево-
люціонер, анархіст.

1853 — народився Вінсент Ван 
Гог, нідерландський художник.

1896 — трагедія на Ходинсько-
му полі в Москві. Під час народних гу-
лянь із нагоди коронації Миколи II, за 
офіційними даними, в тисняві загину-
ло 1389 людей, близько 1500 були 
травмовані. 

31 травня 
1223 — на річці Калці (нині — До-

нецька область) монгольська армія 
розбила об’єднані загони Київської 
Русі та половців. 

1868 — біля Парижа в парку 
Сен-Клу відбулася перша велогонка 
на трасі завдовжки 1200 м. Пере-
можцем став англієць Джеймс Мур. 
Спортивний велосипед важив тоді 
73 кг. 

1879 — у Берліні відкрилася пер-
ша у світі електрична залізниця; було 
продемонстровано перший електро-
потяг, сконструйований Вернером 
фон Сіменсом.

1892 — народився Костянтин 
Паустовський, російський радян-
ський письменник. У Києві навчався 
в гімназії та в університеті.

1 червня 
1804 — народився Михайло Глін-

ка, російський композитор.
1915 — канадська субмарина 

«Н» стала першим підводним човном, 
що перетнув Атлантику. 

1926 — народилася Мерилін 
Монро (Норма Бейкер Мортенсон), 
американська кіноакторка.

2 червня 
1807 — народився Іван Сошен-

ко, український художник і педагог, 
один із найближчих друзів Тараса 
Шевченка.

1857 — американець Джеймс 
Гіббс із Вірджинії запатентував од-
нониткову стьожкову швейну ма-
шинку.

1896 — італієць Гульєльмо Мар-
коні у США запатентував радіо.

1919 — народився Юрій Тимо-
шенко, український артист естради й 
кіно, гуморист, творче псевдо — Та-
рапунька. 

1962 — заворушення у місті Но-
вочеркаську Ростовської облас-
ті (Росія) жорстоко придушені. Роз-
стріляно демонстрацію робітників, 
які протестували проти підвищення 
цін — загинуло 24 людини, поранено 
39. Пізніше за рішенням Верховно-
го Суду РРСФР розстріляно ще сімох 
осіб, а 114 — ув’язнено.

4 червня 
1783 — на ринковій площі у 

французькому місті Аннон відбула-
ся перша публічна демонстрація по-
вітряної кулі братів Жозефа-Мішеля 
і Жака-Етьєна Монгольф'є. Куля ді-
аметром 11 метрів, зроблена з по-
лотна й паперу, піднялася на висоту 
1830 м й пролетіла 1,6 км.

1800 — у Вашингтоні заверше-
но будівництво Білого дому, до нього 
в’їхали перші мешканці — президент 
США Джон Адамс із дружиною.

5 червня 
1895 — народився Юліан Шпол 

(Михайло Яловий), український поет, 
член організацій «Гарт» і ВАПЛІТЕ 
(перший президент). Найближчий од-
нодумець Хвильового. Розстріляний 
у 1937 р.

1910 — перший у Росії політ на 
літаку вітчизняної конструкції здій-
снив у Києві його творець, професор 
політехнічного інституту, князь Олек-
сандр Кудашов.

1940 — узяття Парижа німцями.
1990 — почався дводенний Все-

український православний собор у 
Києві, який проголосив відроджен-
ня Української автокефальної пра-
вославної церкви (УАПЦ), відновив 
церковну структуру у вигляді патрі-
архату й обрав першим українським 
патріархом митрополита Мстислава 
(Скрипника).

6 червня 
48 до н. е. — у районі міста Фар-

сал (Фессалія, Греція) відбулася бит-
ва між військом Юлія Цезаря й удві-
чі більшою армією римського сенату 
під керівництвом Гнея Помпея. По-
ловина військ Помпея здалася, інші 
загинули чи втекли. Через кілька мі-
сяців був убитий і сам Помпей, який 
намагався втекти до Єгипту. Пораз-
ка Помпея наблизила крах Римської 
рабовласницької республіки: Цезар 
фактично став диктатором, через 
двадцять років при Августі з'явилася 
Римська імперія. 

1799 — народився Олександр 
Пушкін, російський поет і прозаїк. 

1882 — американець Генрі Сілі 
запатентував електричну праску. 

1895— народився Микола Щорс, 
червоний командир часів громадян-
ської війни в Україні.

1992 — вступ Спілки журналіс-
тів України до Міжнародної федера-
ції журналістів. День журналіста в 
Україні.

7 червня 
1848 — народився Поль Гоген, 

французький живописець, графік, 
скульптор.

1965 — корпорація «Соні» пред-
ставила перший домашній відеомаг-
нітофон.

1929 — відповідно до Латеран-
ських угод утворено державу Вати-
кан.

8 червня 
1786 — у Нью-Йорку вперше на-

дійшло в продаж морозиво.
1815 — більша частина Польщі 

зі столицею Варшавою приєднана до 
Російської імперії.

1824 — Ноа Кашінг із Квебека 
запатентував пральну машину.

1869 — Айвз Макгаффі з Чикаго 
запатентував пилосос.

1878 — народився Іван 
Мар’яненко, актор театру і кіно.

9 червня 
1672 — народився Петро І, росій-

ський цар (з 1682 року) і перший ім-
ператор.

1781 — народився Джордж Сте-
фенсон, англійський винахідник, тво-
рець одного з перших паровозів і бу-
дівельник першої громадської заліз-
ниці.

1995 — в Сочі президент України 
Леонід Кучма і президент Росії Борис 
Єльцин підписали договір про розпо-
діл Чорноморського флоту. Він поді-
лений навпіл між Україною і Росією, 
після чого Росія мала викупити част-
ку України у свою власність.

10 червня 
1610 — перші голландські посе-

ленці прибули на острів Манхеттен 
(Північна Америка).

1909 — вперше у світі викорис-
таний сигнал SOS.

1943 — угорець Ласло Біро ви-
найшов кулькову ручку. Він працю-
вав на замовлення Британських ко-
ролівських повітряних сил, яким по-
трібна була ручка, здатна писати на 
великих висотах при низькому тиску.

11 червня 
1453 — падіння Візантійської ім-

перії.
1580 — іспанськими конкістадо-

рами заснований Буенос-Айрес.
1864 — народився Ріхард Штра-

усс, німецький композитор і дири-
гент.

1887 — народився Олександр 
Архипенко, український скульптор, 
піонер абстракціонізму в скульптурі.

1910 — народився Жак Ів Кусто, 
французький океанограф, винахід-
ник акваланга.

12 червня 
1765 — народився Петро Багра-

тіон, князь, полководець, герой Ві-
тчизняної війни 1812 року.

1867 — утворена Австро-Угор-
ська імперія.

1920 — офіційне відкриття Па-
намського каналу (перше судно про-
йшло через канал у серпні 1914 
року).

Вежа Корнякта — осердя руських кварталів Львова. Оборон-
на башта і водночас дзвіниця Успенської церкви (внизу ліворуч). 
У тому ж дворі на Руській вулиці від XVI сторіччя містилося право-
славне братство львівських міщан і його легендарна друкарня. 

Календар всесвітньої історії

Власне, та сама 
форма «примусити до 

миру» була недавно цито-
вана під час російсько-грузин-
ського конфлікту. Так російська 
влада охрестила свою війну 
проти Грузії.

Важко запідозрити Путі-
на чи генштаб Росії в тому, що 
вони читають орхонські написи, 
карбовані тюркськими рунами. 
Але в російському перекладі 
пам’ятки цей вислів має саме 
таку форму. Російські генерали 
вже давно послуговуються ним, 
як і деякі російськомовні укра-
їнські.

Хоча сам цитований вислів 
у контексті цілого напису дово-
лі прямий та далекий від пое-
тичності. Буквально він звучить 
так: «Народи на чотирьох кінцях 
світу я зробив сумирними» або 
ж «присмирив».

— На думку відразу спадає 
радянське гасло «Миру мир»…

— Так, це очевидне месіан-
ське гасло. Ще одна прикметна 
особливість такого месіанізму 
— расистські й націоналістич-
ні принципи. Скажімо, держава 
монголів створювалася одним 
народом, і тут можна провес-
ти певні паралелі з Радянським 
Союзом.

Загалом ідея державнос-
ті у степовиків міцно пов’язана 
з ідеєю світового панування. 
Держава, що будується на за-
воюваннях, на насиллі, мусить 
урешті неодмінно набрати фор-
му всесвітньої імперії як вінець 
завойовницьких прагнень. Сте-
повики це чудово усвідомлюва-
ли й зафіксували в орхонських 
написах.

Інша річ, що такі держави 
здебільшого виявлялися не-
міцними. І, як правило, степо-
ві угруповання, що сповідували 
такий насильницький політич-
ний курс, насамперед розпа-
далися через чвари в родинах. 
Правлячі династії не витриму-
вали тиску і претензій претен-
дентів на її місце, що неминуче 
з’являлися на політичній арені.

А якщо звертатися до тих-
таки орхонських написів, то в 
них ідеться про державу, яка 
зробила бідний народ замож-
ним, а нечисленний народ — 
численним. Тобто завоювання 
світу для таких держав відбу-
валося лише в інтересах одно-
го народу.

Тому степові держави, які 
ми знаємо, звуться одним етно-
німом — Монгольська імперія, 
Тюркський каганат. Тюрки себе 
так і називали — «тюрк будун 
(тюркський племінний союз — 
«Історична правда»)», а монголи 
— «великий монгольський улус».

Отож пригноблення всіх ін-
ших народів і рас — іще одна зі 
складових степового капіталу 
ідей, які були реалізовані в Ро-
сійській імперії та Радянському 
Союзі.

Сучасна Росія також охо-
че розвиває цю складову. До-
статньо тут лише звернутися 
до промов Путіна про Велику 
Вітчизняну війну, де він відти-
нає від російського народу всі 
інші нації, які брали участь у бо-
ротьбі з нацизмом. У результа-
ті отримуємо російський націо-
налізм.

— Що корисного дає нам 
степова традиція?

— Порівняно з іншими полі-
тичними системами, степова не 
дає нічого. Це рудимент, який 
розвинувся з потреб степової 
економіки. Це не та система, 
яка колись когось ощасливила, 
окрім володаря, династії та на-
ближених до неї людей.

Степова система цілкови-
то суперечить ідеалу правової 
держави. Ви навіть законів її не 
можете витягти й показати їх, 
як це було з «Ясою» Чингісхана. 
І так само «яса» регіоналів збе-
рігалася десь у Конституційно-
му Суді.

— Та хіба ми здатні від неї 
подітися?

— Для того наші сходознав-
ці й вивчають її, щоб ліквіду-
вати ці рудименти та їхні міфи. 
Адже, наприклад, демократія, 
яку приписують козакам, не є 
демократією, як і сучасна укра-
їнська штовханина в парламен-
ті. Останній рудимент, зокрема, 
такий дієвий, бо Рада не має 
розробленого регламенту.

Ну а звичайні козацькі ради, 
не кажучи про «чорні», відбува-
лися за тією ж манерою. На ко-
зацьких радах усі голосуван-
ня мали бути одностайними. Та 
якщо якась ідея викликала роз-
біжності, то там не було голосу-
вань. Усе, як і в сучасному укра-
їнському парламенті, вирішува-
ла штовханина. Хто сильніший 
— той і голосував за своє рі-
шення. Часто так було і в поль-
ському Сеймі, що й призвело до 
трагічного фіналу Речі Посполи-
тої.

І тому степова система для 
нас — глухий кут. Як у процесі 
еволюції зникають певні підви-
ди тварин, так і в історії деякі 
традиції мають відмерти. Сте-
пова традиція була дуже живу-
ча, поки в степу жили тільки ко-
човики. Та відколи його терени 
заселено осілими мешканцями, 
а на Україні це відбулося найра-
ніше в усій Євразії, ця традиція 
має зникнути в минулому.

— Тоді в чому вразливі міс-
ця сучасних рудиментів степо-
вої системи?

— Її слабкість у расизмі, в її 
тотальній ексклюзивності. Вона 
передбачає щастя для дуже не-
багатьох. У цьому — найбільша 
вразливість степової традиції. 
Люди, які цінують себе, з нею 
не погодяться.

Через такі особливості ця 
система завжди була вразли-
вою. Вона тримається на на-
сильстві. Вона наскрізь лице-
мірна. І чим дужче вона себе 
нав’язуватиме суспільству, тим 
сильніша симетрична відповідь 
суспільства її очікує.

Степові держави розпада-
лися загалом винищенням ди-
настії. Династія закінчувалася 
погано і криваво. До речі, істо-
рично Росія, Китай, Візантія ви-
ростали саме на тому, що зни-
щували династії в сусідніх сте-
пових державах. Це усталена 
практика боротьби зі степови-
ками.

Основна ж слабкість степо-
вої системи — у нещасті наро-
ду, над яким вона панує, допоки 
він собі це дозволяє.

-------------------------------
Олександр ГАЛЕНКО, 

історик-сходознавець, тюрко-
лог, джерелознавець. Канди-
дат історичних наук. Керівник 
сектора дослідження цивіліза-
цій Причорномор’я Інституту іс-
торії України Національної ака-
демії наук.

З 1992 року викладає істо-
рію Кримського ханату, Осман-
ської імперії та степових дер-
жав Євразії у Національному 
університеті «Києво-Могилян-
ська академія» (доцент кафе-
дри історії).

Брав участь у створенні Ін-
ституту сходознавства іме-
ні Агатангела Кримського НАН 
України. Засновник журналу 
«Сходознавство».

Олесь КУЛЬЧИНСЬКИЙ,
тюрколог, перекладач

(Кременець – Київ)

«Українська правда» – 
«Історична правда»

ФРАЗА ПРО «ПРИМУС ДО МИРУ» — 
З ДАВНЬОТЮРКСЬКОГО ДОКУМЕНТА
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Творчі контакти 
Організаторами проек-

ту з українського боку були: 
столичний Національний уні-
верситет театру, кіно і теле-
бачення ім. Карпенка-Ка-
рого, студія ВІАТЕЛ (їх пред-
ставляли директор Інституту 
сценічної майстерності уні-
верситету, засновник студії 
ВІАТЕЛ, заслужений діяч мис-
тецтв України Василь Вітер, 
директор студії Галина Кри-
ворчук), а також ВУТ «Просві-
та», яке представляв автор 
цих рядків. З польського боку 
— університет Перемишля та 
Південно-cхідний науковий 
інститут — проректор універ-
ситету, а також засновник і 
більш як 20 років незмінний 
директор інституту, профе-
сор Станіслав Стенпєнь. Пан 
Станіслав — відомий поль-
ський історик, поляк, котрий 
чудово володіє українською 
мовою. Як і загалом його ін-
ститут, багато працює над до-
слідженням польсько-україн-
ських стосунків в історії (на-
писав ряд книг), зміцненням 
сьогоденних контактів двох 
країн (книговидання, семі-
нари, робота українських на-
уковців, студентів в архівах і 
багатющій бібліотеці закла-
ду). Також у проекті брало 
участь Перемишльське відді-
лення Об’єднання українців 
Польщі (голова — Марія Туць-
ка). У складі української де-
легації була група студентів 
Київського університету — 
учні Василя Вітра, цьогоріч-
ні випускники вузу, майбутні 
режисери. 

Один із ключових момен-
тів проекту — демонстрація 
українцям і полякам остан-
нього фільму студії ВІАТЕЛ 
«Valse Brillante. Ольга Коби-
лянська», знятого до 150-річ-
чя від дня народження ви-
датної письменниці. Як відо-
мо, вже близько десяти років 
студія здійснює великий про-
світницький проект «Гра долі» 
— створення документаль-
них фільмів про видатних дія-
чів української історії, культу-
ри. За цей час знято понад 70 
фільмів. Цікаво, що багато ге-
роїв стрічок мають польське 
коріння: у тої ж Кобилянської 
мати була наполовину поль-
ка. З великим успіхом фільм 
показали студентам і викла-
дачам університету, україн-
ській громаді міста.

Не з порожніми рука-
ми приїхали і студенти. Вони 
представили ряд своїх філь-
мів, які є їхніми дипломни-
ми роботами, зокрема кар-

тину «Василь Симоненко». 
А ще — уривок з вистави 
«Мина Мазайло». Режисери 
в обов’язковому порядку ви-
вчають акторську майстер-
ність і певною мірою опано-
вують акторський фах. Торік, 
відзначаючи 120-річний юві-
лей видатного українського 
драматурга Миколи Куліша, 
саме ці студенти Василя Ві-
тра, котрі їздили до Перемиш-
ля, здійснили постановку од-
ної з кращих п’єс драматурга 
— «Мина Мазайло» (наша га-
зета писала торік про цю чу-
дову постановку). Тож гості 
зіграли сцени з вистави для 
поляків і українців.

 

Дружба 
університетів 

Не менш важлива мета 
проекту — започаткувати 
контакти Київського і Пере-
мишльського університетів. 
Створений 14 років тому уні-
верситет Перемишля є най-

східнішим вузом Польщі, і од-
ним з важливих його завдань 
є якраз зміцнення співпраці 
з сусідньою Україною. 

Ми взяли участь у святку-
ванні Дня науки в універси-
теті, коли всі бажаючі могли 
ознайомитися з діяльністю 
закладу. А бажаючих тут була 
величезна кількість — аж до 
малюків, можливих майбут-
ніх студентів. 

Під час зустрічі в ректора-
ті було попередньо узгодже-
но проект угоди про співпра-
цю між Київським НУТКТ ім. 
Карпенка-Карого і універси-
тетом Перемишля. Найближ-
чим часом угода буде офіцій-
но укладена. Мова йде на-
самперед про обмін студен-
тами, співпрацю науковців. 

Ректор Перемишльсько-
го університету, доктор наук, 
професор Кшиштоф Кнапік 

дав інтерв’ю нашій газеті. Ось 
що він розповів:

— Сам я мешкаю в Кра-
кові, але вже чимало років 
викладаю в цьому універси-
теті. Не раз бував в Україні, 
і службово, і приватно, як ту-
рист. Зокрема, мандрували 
з родиною і до Криму. Зараз 
постійно цікавимося ситуаці-
єю в Україні, вболіваємо за 
вас. 

Наш університет має уго-
ди про співпрацю з рядом уні-
верситетів України. Ми охо-
че запрошуємо на навчання 
українських юнаків і дівчат. 
Із загальної кількості 1200 
студентів — 150 з України. 
На 11-ти факультетах можна 
здобути найрізноманітніші 
сучасні професії. Серед них 
— міжнародні відносини, со-
ціологія, політологія, історія, 
інженерія середовища, поль-
ська, англійська і українська 
філологія. Випускники отри-
мують диплом європейсько-
го зразка, який дає можли-

вість працювати у країнах 
Євросоюзу. Ті, хто вивчають 
українську філологію, знахо-
дять роботу як учителі в укра-
їнських школах Польщі, пере-
кладачі на митниці, в спіль-
ному польсько-українському 
бізнесі. Термін навчання по-
європейськи стислий — від 
3 до 3,5 року. Навчання в уні-
верситеті платне, як і в біль-
шості вишів України. Але іс-
нують стипендії. А для студен-
тів з України, які мають Карту 
поляка (вона видається тим, 
хто має в родоводі польське 
коріння), встановлено суттєві 
пільги: навчання для них без-
коштовне, а стипендія значно 
підвищена. 

У вільний від навчання 
час на студентів чекає захо-
пливе дозвілля: туристичні 
мандрівки польським При-
карпаттям, спорт, культурно-
мистецькі акції.

Отож, якщо українських 
юнаків і дівчат зацікавить на-
вчання в сусідній країні Єв-
росоюзу, звертайтеся до на-
шого університету Перемиш-
ля. Інтернет-сторінка: www.
pwsw.ue 

 

Українські тривоги
На цих землях, здавна 

населених українцями, нині 
українське суспільно-про-
світницьке життя зосеред-
жується довкола місцевого 
відділення ОУП, яке вже ба-
гато років очолює невтом-
на ентузіастка національної 
справи Марія Туцька. Вона 
викладач місцевого україн-
ського навчального комплек-
су імені Маркіяна Шашкевича 

(школа, гімназія), а громад-
ською діяльністю займається 
у вільний час. Якого катастро-
фічно не вистачає, оскільки 
пані Марія ще й керує Народ-
ним домом відділення ОУП. 
Це красива велична спору-
да в самому центрі міста. У 
2004 році дім відзначив своє 
100-річчя. Але на кілька де-
сятиліть будинок, який спо-
руджувався коштом україн-
ців краю, було у громади віді-
брано. І ось кілька років тому 
влада нарешті повернула дім 
його господарям — громаді 
ОУП. Дім потребує серйозно-
го ремонту, реставрації. Це 
й триває всі останні роки — 
на кошти Євросоюзу. Гранти 
надходять частинами, і в міру 

з’яви коштів ведуться ті чи 
інші роботи. Пані Марія пока-
зала нам реставрацію части-
ни другого поверху. Численні 
зали, кімнати цього будинку 
після реставрації вражають 
вишуканістю, красою, адже 
все відтворюється точно так, 
який вигляд мала ця пам’ятка 
архітектури століття тому.

Попри ремонти і рестав-
рації, громадське життя тут 
вирує, в тому числі з відзна-
чення 200-річчя Тараса Шев-
ченка. Портрет Тараса — у ві-
трині при вході в дім. Поруч 
— фотографії Небесної сотні 
Майдану. Пані Марія розпові-
ла, що дехто з поранених по-
встанців Майдану й досі до-
ліковується в Перемишлі, на-
стільки тяжкі були поранення. 

«А вони ж ще по суті діти, ро-
весники мого сина»,  — з су-
мом і сльозами в очах гово-
рила пані Марія. 

Скрізь при зустрічах ми 
чули тривогу і вболівання 
польських громадян за події 
в Україні. Водночас відчува-
лося певне розчарування, що 
таким непростим став наш 
європейський шлях. Втрата 
Криму, нехай і тимчасова, се-
паратизм на Донбасі, де ді-
йшло по суті до воєнних дій, 
— усе це викликає в Польщі 
резонне і важке для нас за-
питання: як можна було таке 
допустити, чому в українсько-
му суспільстві так бракує єд-
ності, патріотизму в захисті 
держави? І важко було щось 

відповідати на ці запитання, 
адже ми й самі тут болісно 
шукаємо на них відповіді. 

 

Життя триває…
На тлі наших українських 

фронтових новин ця коро-
тенька поїздка стала кілька-
денним сеансом релаксації і 
занурення в бодай чуже, але 
спокійне, розмірене життя 
звичайного міста країни Єв-
росоюзу і НАТО. У поляків теж 
вистачає проблем, але суто 
житейських, а не фронтових 
чи прифронтових. У цьому й 
різниця між нами і Європою, 
куди ми все йдемо і йдемо. 

Не буду довго про матері-
альне, коли при зарплаті про-
ти нашої майже «три до одно-

го» ціни у сусідів співмірні, а 
то й нижчі від наших. Диво-
вижний для цивілізованих 
країн обвал національної 
валюти на 50 відсотків тут 
же відчуваєш за кордоном. 
Один злотий — це вже не три 
гривні, як було ще на початку 
року, а чотири. І ось за пачку 
пахучого чаю зі збору трав, 
що зараз, як і торік-позато-
рік, коштує 2 злотих, маю в 
перерахунку на наші гроші 
викласти вже не 6, а 8 гри-
вень. Бо наша гривня поде-
шевшала в півтора рази, але 
ж самої цієї гривні у нашого 
люду не додалося. 

А місто Перемишль жило 
своїм буденним життям. 
Кілька штрихів. 

Польські тривоги за Україну
У прикордонному місті Перемишль Підкарпатського воєводства здій-

снено цікавий українсько-польський культурно-просвітницький проект.

Після презентації фільмів — 
з представниками університету і української громади міста.

Гості з України біля Народного дому.  
Крайній справа — Василь Вітер, друга справа — Марія Туцька. 

Ректор університету Кшиштоф Кнапік (справа) 
і Станіслав Стенпєнь відкривають День науки. 

Університет розміщений у чудовому палацово-парковому комплексі XVIII століття, 
головний корпус  — у старовинному палаці Любомирських.
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Перемишль з пташиного польоту. 
Фото зроблено з Вежі годинникової в центрі міста. 

Польські тривоги за Україну

 Український Народний дім Перемишля.

У щойно від-
р е с т а вр о в а н о м у 

міському палаці культу-
ри відкривався 36-ий все-

польський фестиваль колек-
тивів міського фольклору. І 
відкрив його польськомов-
ний джаз-бенд зі Львова «Та, 
йой!». Я був у захопленні від 
цього півторагодинного кон-
церту. А другого дня цей та 
інші колективи виступали 
просто на вулицях і площах 
тисячолітнього міста, в об-
рамленні його унікальної ар-
хітектури.

У місті, як і по всій країні, 
пройшов день Національного 
прапора Польщі. 

Набули чинності більш 
жорсткі покарання за пору-

шення правил дорожнього 
руху.

Студенти університету 
провели цікаву акцію — «Бі-
бліотека на велосипеді». Ви-
являється, попри засилля те-
лебачення й Інтернету, люди 
таки люблять читати, і книгу 
хлопці й дівчата доставляють 
їм прямо додому на велоси-
педах. 

Близько ста осіб, пе-
реважно літні люди, взяли 
участь у забігу «Рух — це жит-
тя». 

Яскравим видовищем 
став Фестиваль велосипе-
дистів. 

У центрі міста пройшов 
Підкарпатський туристичний 
ярмарок. 

А серед запланованого — 
анонсований на 8 червня 13-
ий Великий пікнік «Канікули 
без бар’єрів» — під патрона-
том президента міста.

Побути б на цьому пікні-
ку, відпочити після нормаль-
них, а не стресових клопотів 
і проблем. Поки що це не про 
нас…

«До відзєння», 
до зустрічі

У рамках проекту відбу-
лася екскурсія до чарівно-
го Кракова — міста-музею, 
протягом кількох століть — 
столиці Польщі. У поїздці гос-
тей з України супроводжу-
вали представники Пере-

мишльського університету. 
Залишається із вдячніс-

тю додати, що проект був ре-
алізований за підтримки 
Благодійного фонду Богдана 
Гаврилишина, зокрема його 
програми «Молодь змінює 

Україну», а також Благодій-
ного фонду Арсенія Яценюка 
«Відкрий Україну».

 
Петро АНТОНЕНКО

Фото автора 
і Галини Криворчук

Українські студенти Перемишля. Вони вивчають українську 
і англійську філологію. На футболках — портрети Шевченка 

і Шекспіра, чиї ювілеї відзначаються цього року. 

У Червоній армії воювали близько 
6 мільйонів українців 

За даними російських військових істори-
ків, за всі роки війни у лавах Червоної армії та 
ВМФ воювало близько 34,5 млн осіб. За підра-
хунками українських істориків, 6 – 7 млн із них 
були мешканцями України.

Про це на публічній дискусії «Ціна Перемо-
ги: внесок українців у розгром нацизму»  пові-
домив доктор історичних наук, заввідділу істо-
рії періоду Другої світової війни Інституту істо-
рії України НАНУ Олександр Лисенко.

За офіційними даними радянських і росій-
ських джерел, українців у ЧА було всього 1,36 
млн. Як пояснив науковець, причина такої різ-
ниці — те, що радянські історики виходили із 
даних паспортів, де була зафіксована націо-
нальність «українець». Але насправді з терито-
рії тодішньої Української РСР до лав ЧА призи-
вали євреїв, росіян, поляків, росіян та інших.

«Український народ дав до лав Червоної 
армії близько 6 мільйонів бійців, — зазначив 
кандидат історичних наук, провідний науко-
вий співробітник Українського інституту націо-
нальної пам’яті Ростислав Пилявець. — Кожен 
другий із них загинув, а кожен другий із тих, хто 
залишився живим, став калікою».

За словами науковця, під час підготовки 
«Книги пам’яті України»  було встановлено, що 
за перший період війни (до повної окупації нім-
цями) з території УРСР до Червоної армії при-
звали 3,6 млн громадян, а до завершення ві-
йни — ще близько 3,5 млн. Разом це 7,1 млн 
— приблизно 1/5 або 1/6 від загальної кіль-
кості вояків ЧА.

Історик наголосив, що чимало українців 
було серед вищого командування Червоної ар-
мії — зокрема, маршали СРСР Григорій Кулик, 
Семен Тимошенко, Родіон Малиновський, ге-
нерал армії Іван Черняховський і багато інших.

Пилявець нагадав, що першим, хто підняв 
прапор над Рейхстагом, був вихідець із Сумщи-
ни, Герой України Олексій Берест. Льотчик-ви-
нищувач Іван Кожедуб став найбільш резуль-
тативним асом антигітлерівської коаліції і три-
чі Героєм Радянського Союзу.

Акт про беззастережну капітуляцію Японії 
2 вересня 1945 року від імені СРСР підписав 
генерал-лейтенант Кузьма Дерев’янко. Саме 
того дня насправді закінчилася Друга світова 
війна.

Багато українців були вояками армій союз-
ників Антигітлерівської коаліції. Так, у висад-
ці американців на Європейський континент у 
1944 році брало участь близько 40 тисяч аме-
риканських українців, зазначив доктор істо-
ричних наук, заввідділу етнополітології Інсти-
туту політичних і етнонаціональних досліджень 
НАНУ Юрій Шаповал.

«Не варто забувати, що війна почалася 
1 вересня 1939 року, — наголосив історик. 
— Радянська пропаганда говорить лише про 
1941 – 1945 роки, цілих 2 роки викинуто з іс-
торії. Українці воювали на боці союзників у Ти-
хому океані, в  Африці, в польській армії Ан-
дерса».

За словами Шаповала, у німецькому Вер-
махті воювали 1 мільйон вихідців з Радянсько-
го Союзу, з них 250 тисяч — українці: «У когось 
із них були ідейні переконання, а в когось не 
було вибору. Потрібно дослідити мотивацію 
всіх цих людей».

Науковець підкреслив, що за 23 роки не-
залежності у країні був неправильний підхід до 
святкування Дня Перемоги.

«Ми святкували перемогу Радянського Со-
юзу, забувши про всіх тих, хто пережив війну, 
— зазначив Шаповал. — Війна — це не все так 
однозначно. Є ще військовополонені, ті, хто во-
ював за незалежну Україну, остарбайтери. До-
поки ми не зруйнуємо радянського міфу, доти 
підпадатимемо під ідеологічний вплив Росії. 
Україна має відзначати Перемогу по-своєму».

Як відомо, у грудні 2010 року тодішній 
прем’єр-міністр РФ Володимир Путін заявив, 
що Росія перемогла б у Другій світовій війні на-
віть без допомоги України.

У відповідь українські ветерани нагадали 
Путіну, що з 15 фронтів ЧА більше половини 
були очолювані українцями за походженням, 
а кожен п'ятий із 11 тисяч Героїв Радянського 
Союзу часів війни — українець.

 

Історики: «За війну УПА 
знищила більше 12 тисяч німців»

Жертвами антинімецьких операцій Україн-
ської Повстанської Армії стали 12 – 13 тисяч 
німців.

Про це на публічній дискусії «Ціна Перемо-
ги: внесок українців у розгром нацизму»  по-
відомив кандидат історичних наук, науковий 

співробітник Українського інституту націо-
нальної пам’яті Ярослав Антонюк.

«Ця цифра не співмірна із загальними 
втратами у Другій світовій війні, — додав ди-
ректор УІНП, кандидат історичних наук Воло-
димир В’ятрович. — Проте, якщо порівнювати, 
скільки німців загинуло від рук польських чи 
радянських партизанів, то це співмірні цифри».

За словами історика, коли говорять про 
співпрацю українських націоналістів із вла-
дою Третього рейху, то часто забувають, що на-
ціоналісти всього на 2 тижні довше співпрацю-
вали з нацистами, ніж Йосип Сталін.

Після проголошення Акта відновлення 
Української Держави, не погодженого з німця-
ми, були заарештовані очільники ОУН, а Сте-
пан Бандера всю війну відсидів у німецькому 
концтаборі Заксенгаузен.

У німецьких документах 1941 – 1942 ро-
ків зазначено, що, крім ОУН(б), в Україні немає 
жодного серйозного руху опору. Перша антині-
мецька акція УПА сотні Перегіняка-«Коробки»  
була здійснена в ніч із 7 на 8 лютого 1943 року 
в райцентрі Володимирець (Рівненська об-
ласть).

«Радянська влада знала про боротьбу УПА 
проти нацистів, проте у своїй пропаганді і далі 
говорила про її співпрацю з німцями, — під-
креслив В’ятрович. — Німці натомість подава-
ли інформацію, нібито УПА — це спецоперація 
Кремля».

Улітку 1943 року антинімецька боротьба 
з Волині перекинулась на терени Галичини, де 
було створено УПА-Захід. Виникали цілі «по-
встанські республіки» — території, які контро-
лювалися УПА. З метою придушення повстан-
ського руху німці проводили масштабні вій-
ськові операції з використанням армії.

За підрахунками рівненського історика 
Денищука, лише протягом 1943 року було за-
фіксовано 2956 бойових зіткнень підрозділів 
УПА з німецькими силами.

«Українська правда» — «Історична правда»

Україна заплатила за Перемогу 
13 млн людських життів 

Загальні демографічні втрати України під 
час Другої світової війни становлять 13 – 13,5 
млн осіб. Історикам невідомі імена більше 3 
млн загиблих.

Про це на публічній дискусії «Ціна Перемо-
ги: внесок українців у розгром нацизму»  пові-
домив доктор історичних наук, заввідділу істо-
рії періоду Другої світової війни Інституту істо-
рії України НАНУ Олександр Лисенко.

За словами науковця, на сьогоднішній 
день історична наука не може оперувати абсо-
лютно точними даними.

Практично вся джерельна база, яка дає 
можливість порахувати втрати України у Дру-
гій світовій війні, перебуває у російських ар-
хівосховищах. Ще донедавна історики могли 
працювати в таких архівах, проте документи, 
що стосуються втрат, досі втаємничені.

Лисенко зазначив, що для обчислення 
втрат можна використати дані про кількість 
українців у лавах Червоної армії — 6 – 7 млн 
із загальної кількості 34,5 млн.

«Можемо, екстраполюючи цю цифру, 
стверджувати, що на фронтах загинула теж 
п’ята частина від тих утрат, які обчислюються 
науковцями різних країн, — пояснив історик. 
— Ці цифри дуже різні — від офіційної цифри 
групи російських істориків Кривошеєва 8,9 
млн до фантастичної цифри 24 – 26 млн, які 
дають інші дослідники. Як кажуть, істина десь 
посередині».

Окрім військових втрат, були великі втра-
ти цивільного населення, наголосив науко-
вець. Загальні демографічні втрати населення 
тодішньої Української РСР оцінюються у 13 – 
13,5 млн осіб.

Лисенко підкреслив, що необхідно відно-
вити проект Книги пам’яті України, 250 томів 
якої вже видано.

Директор Українського інституту націо-
нальної пам’яті Володимир В’ятрович додав, 
що настав час олюднення Дня Перемоги.

«Ми не маємо проводити військові паради, 
ми маємо говорити про солдатів, — наголосив 
він. — Цей день має стати даниною пам’яті про 
загиблих».

Як відомо, у грудні 2010 року тодішній 
прем’єр-міністр РФ Володимир Путін заявив, 
що найбільших утрат у війні з нацизмом зазна-
ла Росія — «більше 70%»  від усіх радянських 
жертв.

За прийнятими в Росії офіційними даними, 
загальні демографічні втрати всього СРСР у 
Другій світовій склали 26,6 млн.

«Українська правда»

Друга світова і Україна
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Павло ГЛАЗОВИЙ

Гуморески 

Читака
Чоловік у книгах рився з ранку й до обіду. 
Жінка вийшла із квартири й мовила сусіду: 
— Ти в пивну не клич Івана, він за ум узявся. 
Все читає та читає, книгами обклався.
А сусід собі подумав: — Значить, 

все в порядку. 
Не збрехав, що десь у книзі заховав десятку.

На пляжі
Дві години стежу я за тобою, друже. 
Видно, в тебе до жінок серце не байдуже. 
Походжаєш по піску чи в ріку заходиш — 
Від зеленого грибка ока не відводиш. 
Що привабило тебе? Загорілі дами 
Чи тонесеньке дівча з чорними бровами? 
— Відчепися! Я дивлюсь виключно в ту точку, 
Де поклав свої штани, туфлі і сорочку.

Харя
Баба сердиться на внука: — Таке оглашенне...
Харя, чуєш, повернися! Харя, йди до мене! — 
Біля баби зупинився молодий мужчина.
— Що за слово? Що за харя? Це ж мала 

дитина. — 
Баба з місця підхопилась: — Причепились 

даром.
Я ж не винна, що хлопчину назвали Ерхаром.

У квартирі комунальній
Ще не всі живуть окремо. Є й такі квартири:
Одна кухня, одна ванна, а сімей — чотири.
Якось, вставши серед ночі, молодичка Ася
Зачинилася у ванній, швидко роздяглася.
Раптом глянула на двері і очам не вірить:
Звідти в дірочку маленьку хтось на неї зирить.
Ася юбкою прикрилась, двері відчинила
І уздріла двох сусідів — Федора й Вавила —
Та як крикне:
— Як не сором? Хворі ви чи п’яні?
Чи не бачили ви жінки у такому стані? —
А Вавило:
— Тихо, дєтка! Не туди ти хилиш.
Ми дивились, чиїм милом ти себе намилиш.

Веселі гуси
Росла собі Дуся, та й виросла Дуся,
А тій Дусі фортеп’яно купила бабуся.
Тепер ота Дуся ввечері і рано
Все співає й виграває на фортепіано.
Грає-виграває ще й співає Дуся:
— Один сєрий, другой бєлий, 

два весьолих гуся!
А стіна в квартирі не товста, тоненька.
У сусіда у Демида в голові дзеленька.
Раз Демид промовив: — Вийду, та пройдуся,
Та заріжу по дорозі два весьолих гуся...—
Жінка зразу в сльози, підняла тривогу.
Погукали телефоном «швидку допомогу».
Повели Демида хлопці-санітари,
Один сірий, другий білий — гусакам до пари
Жінка плаче гірко, рученьки ламає,
А Демид крокує браво й весело співає:
— Билі у бабусі два весьолих гуся...
Бодай вони поздихали, а з ними й бабуся!

Прощання
Їде жінка лікуватись від зайвого жиру. 
Чоловіка залишає стерегти квартиру. 
А він її виряджає на той світ неначе — 
Обніма біля вагона і мало не плаче. 
Сіла жінка. Рушив поїзд, набира розгону. 
А чоловік за вагоном біжить по перону. — 
Не лізь,— кричить,— на глибоке! 

Не перегрівайся! 
Не їж м’яса, не їж торта! Більш 

не поправляйся! 
Особливо бійся торта, слідкуй за собою! — 
Задивився та як хряпне об стовп головою. 
Чухнув лоба, сів та й каже: — Щоб ти там 

згоріла! 
Щоб ти з моря не вилізла! Щоб ти чорта з’їла...

Ярослав Гашек 
(30.04.1883, Прага — 
3.01.1923, Липнице-
над-Сазавою) — чесь-
кий письменник. Автор 
одного з шедеврів єв-
ропейської літератури 
XX століття — роману 
«Пригоди бравого во-
яка Швейка», блиску-
чої сатири на жевріючу 

Австро-Угорську імперію, в складі якої була і 
рідна письменникова Чехія. 

З 1903 року Гашек починає жити винят-
ково з літературної праці.

Ним була написана величезна кількість 
гумористичних оповідань і фейлетонів, що 
друкувалися в періодичній пресі. 

Гашек став популярним у празьких літе-
ратурних і позалітературних колах як пред-
ставник літературної богеми. Невлаштова-
ний і матеріально не забезпечений побут, 
залежність від випадкових гонорарів, по-
стійні мандри або блукання по шинках, не-
скінченні дотепи, жарти й витівки — все ро-
било Гашека постаттю майже легендарною. 

Багато справді навигадувано, немало 
Гашек навигадував і сам.

Але слід спинитися все-таки на одній Га-
шековій витівці, що справді мала місце: пись-
менник заснував політичну партію. Відбу-
валися збори і багатолюдні мітинги, виголо-
шувалися промови, Гашека навіть висунуто 
кандидатом від цієї партії під час виборів до 
австрійського парламенту. Це була бездоган-
но виконана пародія на першу-ліпшу угодов-
ську буржуазну партію, блискуча сатира була 
вже в самій назві Гашекової партії — «Партія 
поміркованого прогресу в межах закону».

Коли вибухнула світова війна, Гаше-
ка мобілізували до 91-го Будейовицько-
го піхотного полку, якому відтоді судилася 
безсмертна слава, бо саме з цим полком 
пов’язані всі Швейкові подвиги. У червні 
1915 р. Гашек вирушив на фронт до Галичи-
ни, а в вересні того самого року добровіль-
но здався в російський полон. Він побував 
у таборах військовополонених у Дарниці під 
Києвом та в Тоцькому (колишня Самарська 
губернія). Дізнавшися, що в російській армії 
існують чеські військові частини, утворені з 
чеських колоністів, виявив бажання увійти 
до їх складу, навіть організував із полоне-

них батальйон добровольців, з якими при-
був до Києва.

Брав участь у роботі «Спілки чесько-сло-
вацьких товариств». На першому плані в Га-
шека — пропаганда збройної боротьби про-
ти Австро-Угорської монархії, створення вій-
ськових легіонів для національного визво-
лення чехів і словаків. 

У листопаді 1920 р. Гашек повернувся 
на батьківщину. Знову почався період ви-
падкових літературних заробітків і богемно-
го життя.

Саме тепер Гашек почав працювати над 
своїм найвидатнішим твором — «Пригодами 
бравого вояка Швейка». Роман в уривках 
друкувався в періодичній пресі, давній при-
ятель Гашека художник Йозеф Лада почав 
робити до нього ілюстрації, що згодом стали 
класичними (тут — ці ілюстрації). 

Перший том був закінчений у серпні 
1921 р. Тим часом здоров’я Гашека все біль-
ше слабшало. Навесні 1922 р. у Липницях він 
купив невеликий будиночок, де й працював 
далі над «Швейком». Роман мав великий успіх 
— перший том вийшов четвертим виданням, 
а другий — третім. Але сил ставало все мен-
ше. 3 січня 1923 р. Ярослава Гашека не стало.

Боюся, щоб горжицький 
градоначальник на мене не 
розгнівався. Але що поробиш! 
Напиши я, що справа була в 
Коліне, Кутній Горі чи Чесь-
ких Будейовицях, образилися 
б тамтешні градоначальники. 
По всій Чехії і Моравії градона-
чальники, за малим винятком, 
схожі один на одного, як рідні 
брати, хіба що в одного черев-
це більше, а в іншого — менше. 
Отже, займемося сьогодні гор-
жицьким градоначальником.

Горжицький градоначаль-
ник викликав до себе редак-
тора місцевої газети. Напере-
додні ввечері він недбало ска-
зав своєму чиновнику: «Завтра 
о десятій ранку доставте мені 
цього редактора».

Уночі поліцейські витягли 
редактора з теплої постелі і від-
вели в дільницю. О десятій го-
дині ранку його перепровади-
ли в кабінет градоначальника.

Переляканий редактор 
був без комірця (вночі йому 
не дали багато часу на збори) і 
притримував штани, бо підтяж-
ки в нього відібрали, щоб він не 
повісився. У нього був вигляд 
людини, яка зірвалася з шибе-
ниці.

Градоначальник стояв пе-
ред ним, як втілена могутність, 
і з висоти зиркав на нікчемно-
го черв’яка-редактора.

«Боже мій, — подумав ре-
дактор, скоса поглядаючи на 
величезний живіт градона-
чальника, затягнутий у форме-
не сукно з блискучими ґудзика-
ми, — якщо він з розгону при-
тисне мене до стіни, я буду роз-
чавлений, як комашка».

А градоначальник усе ще 
свердлив очима редакто-
ра, який розумів, що цей по-
гляд означає: «Ти в моїй владі, 
черв’яку, пристукну — і немає 
тебе».

Це була боротьба двох сві-
тів. Боротьба державності з 
нікче мою.

Боротьба слона і комаш-
ки... Комашка — ось воно, те 
потрібне слово, яке шукав гра-
доначальник.

— Ви — комашка, пане ре-
дакторе! Що ви там написали в 
останньому номері своєї газе-
ти під рубрикою «Поради і вка-
зівки турботливим господа-
рям»? Чого вартий ось цей ваш 
перелік кращих сортів фрук-

тових дерев? З яблунь ви ре-
комендуєте зимовий золотий 
пармен і пишете, що у Франції 
він називається рен-де-ренет. 
Потім рекламуєте бель-де-бо-
скопа і фондант-де-буа, «лісову 
красуню». Потім — американ-
ську грушу айдахо і англійську 
уайлдер-ерлі. Це ж держав-
на зрада! А чому ви рекомен-
дуєте французьку сливу? Нам 
усе відомо, пане редакторе! 
Ви рекламуєте також зелений 
ренклод «Вашингтон» амери-
канського походження. Харак-
терно, що ви замовчуєте про 
австрійські сорти. Чому ви не 
пишете, який гарний тіроль-
ський ренет? А тому, що ви ду-
маєте: «Та пішли вони подалі, 
ці тірольці». Бо це народ, який 
готовий жертвувати життям за 
нашого наймилостивішого мо-
нарха. Чому ви не рекоменду-
єте кассельський ренет? Тому 
що знаєте: Кассель — німець-
ке місто, а ви хочете пораз-
ки нашим німецьким союзни-

кам. Тому ви ігноруєте і гравен-
штейнську яблуню, бо девіз 
гравенштейнських гусарів — 
«За Бога, кайзера і батьківщи-
ну!» Зрозуміло, вам не подо-
бається слива графа Альтана, 
адже граф Альтан був австрій-
ським генералом, а у вас одне 
на думці: чорт би забрав усіх 
австрійських генералів, разом 
узятих. Тому, повторюю, ви ре-
комендуєте французькі та аме-
риканські сливи, англійські гру-
ші та яблука і хочете, щоб ваші 
читачі тільки й думали: «Коли ж 
нарешті Франція, Америка і Ан-
глія намнуть боки Німеччині та 
Австрії!»

Прочитайте уважно свою 
статтю «Які ґрунти гарні для 

окремих різновидів ячменю?» 
Ви пишете, що в Чехії краще 
за все виробляти французький 
сорт, так званий «шевальє». Ви-
ходить, Чехія та Франція! Від-
мінно! Розуміємо, в чому тут 
справа, та й будь-хто зрозуміє. 
У статейці «Любителі квітів» ви 
тлумачите про червоні, сині й 
білі пеларгонії, тобто про забо-
ронені слов’янські кольори. 

А що означає ваша замітка 
«Чилійська селітра — найкра-
ще добриво для картоплі»? Чи 
не хочете ви позбавити нашу 
імперію найважливішої скла-
дової частини пороху? «При по-
садці картоплі на бідних ґрун-
тах селітру можна засипати 
прямо в ямки...». Ми вам поса-
димо! Ми вас провчимо, юна-
че! А це що за фраза: «Підморо-
жені фрукти треба швидко ви-
користовувати, оскільки вони 
легко загнивають і покрива-
ються пліснявою...». Ми чудово 
розуміємо, кого ви розумієте 
під гнилим фруктом. 

Ви підриваєте основи, ша-
новний пане! Про те, як діють 
ваші статейки, свідчить ось цей 
лист поліцейського вахмістра 
з Воданца: «Насмілюся звер-
нути увагу на статтю «Користу-
вання квасцями» в «Горжиць-
ких новинах». Там написано: 
«Іноді на аґрусі та смородині 
з’являється безліч маленьких 
гусениць, які за кілька днів мо-
жуть знищити все листя і пло-
ди». У нинішні важкі часи поді-
бні фрази можуть викликати 
паніку в нашому садівничому 
краї, і я вважаю, що вони пере-
слідують певну політичну мету. 
У цьому ж номері є замітка «Як 
прокип’ятити пожовклу білиз-
ну», а відразу під нею — «Корот-
ко про виробництво чорнила». 
Поєднання цих двох кольорів 
кожному впадає в око і явно 
має на меті виставити в сміш-
ному вигляді чорно-жовте зна-
мено імперії.

Узагалі ваша газета по-
збавлена  будь-якого патріо-
тизму та лояльності. У замітці 
«Мокре взуття» є фраза: «Коли 
знімете мокре взуття, найкра-
ще наповнити його сухим ві-
всом». Дозволю собі вказати, 
що це — пряме підбурювання 
до ухилення від реквізиції ві-
вса. Ось які справи, наймилі-
ший! Самі бачите, куди ви ко-
титеся.

Градоначальник замовк і 
втупився на комашку-редак-
тора. Це була страшна хвили-
на, коли слон міг розчавити не-
щасного пігмея. Але слон пере-
ступив через нього.

Градоначальник відкрив 
шухляду столу і, вийнявши звід-
ти пачку аркушів, урочисто вру-
чив її редактору.

— Вірнопіддані і лояльні по-
чуття повинні надихати кожну 
вашу статтю. Я склав тут кіль-
ка господарських порад і вка-
зівок, цілком співзвучних мо-
менту. Вони повинні з’явитися 
в наступному номері. Можете 
йти.

Удома збентежений редак-
тор розгорнув статті і прочитав:

«Дешевий провісник пого-
ди. Повісьте на стіну листівку із 
портретом наймилостивішого 
монарха. Вбийте йому в голо-
ву гвіздок. На гвіздку прикрі-
піть коротку нитку, підвісьте до 
вільного кінця невеликий шма-
ток мозку курчат або трохи гу-
сячого пуху, пофарбованого в 
чорно-жовті кольори. Позначте 
рискою на листівці місце, де 
знаходиться пучок. Якщо має 
бути хороша погода, пучок під-
німеться до самого носа його 
величності імператора. Якщо 
буде дощ, він спуститься ниж-
че, ніж був».

«Дешевий віск для щеплень 
до дички живців можна при-
готувати з 50 грамів ялинової 
смоли і 250 грамів яловичого 
сала. Змішайте в розтоплено-
му вигляді, додайте 26 грамів 
густого скипидару і помішуйте 
стільки, скільки двічі лунає наш 
австрійський гімн».

«Щоб молоко не скисало 
влітку, покладіть у нього листок 
дикорослого хрону і тричі ви-
гукніть славу нашому улюбле-
ному монархові».

Прочитавши це, редактор 
узяв жовту мотузку і повісився 
на чорній пічній трубі.

Ярослав ГАШЕК — батько бравого 
вояка Швейка і блискучий сатирик доби

Ярослав Гашек

Розмова з горжицьким градоначальником
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Несподівані 
думки

Франсуа де Ларошфуко
 Не було б у нас недо-

ліків, нам було б не так при-
ємно помічати їх у ближніх.

 Не доброта, а гор-
дість зазвичай спонукає нас 
читати настанови людям, які 
здійснили помилки; ми кар-
таємо їх не стільки для того, 
щоб виправити, скільки 
для того, щоб переконати у 
власній непогрішимості.

 Ми обіцяємо пропо-
рційно нашим розрахункам, 
а виконуємо обіцяне пропор-
ційно нашим побоюванням.

 Корисливість гово-
рить усіма мовами і розі-
грує будь-які ролі — навіть 
роль безкорисливості.

 У нас не вистачає сили 
характеру, щоб покірно сліду-
вати всім велінням розуму.

Було колись...
 Під час англо-бур-

ської війни (Південна Аф-
рика) в 1899 – 1902 рр. 
командир одного із заго-
нів бурів, українець Юрій 
Будяк, врятував від роз-
стрілу одного молодого ан-
глійського журналіста. Зго-
дом останній допоміг Бу-
дяку вступити до Оксфорд-
ського університету. У 1917 
р. Юрій працював в уряді 
Української Народної Рес-
публіки. У 1943 р. Юрій Бу-
дяк помер у радянському 
концтаборі. Англійського 
журналіста звали Вінстон 
Черчилль.

 У містечку Берди-
чів (Житомирська область) 
у костелі Святої Варвари 
14 березня 1850 р. міс-
цева красуня Евеліна Ган-
ська була повінчана з Оно-
ре де Бальзаком. У цьому 
ж містечку тривалий час 
жив Фредерік Шопен, який, 
крім написання музики, та-
кож керував роботами з 
реставрації тамтешнього 
органа.

Куточок 
гумору

— Борю, і де ти позна-
йомився колись зі своєю 
дружиною? 

— У парку, під ліхтарем. 
— А що, ліхтар не сві-

тив? 

* * *
— Запам’ятай, доню, 

чоловіки небезпечні у двох 
випадках: коли у нього в 
думках лише секс і коли 
секс у нього лише в думках.

* * *
— Куме, вчора я загу-

бив гаманець із грішми.
— Що ти кажеш? Упер-

ше бачу таку твою щедрість 
до сторонніх людей.

* * *
— Пам’ятаєш Яшу Раби-

новича? Коли він приїхав 
до Америки, мав лише дві 
пари рваних штанів. А за-
раз у нього мільйон.

— Цікаво, що він роби-
тиме з мільйоном рваних 
штанів? 

* * *
Чоловікові для сімей-

ного щастя потрібні лише 
7 речей: шість кухлів пива 
і спокій. 

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
Тоді Ви можете допомогти в її виданні, внісши 

будь-яку благодійну  суму  на рахунок газети. Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання газети 
можна вносити на банківський рахунок:

Установа банку: ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
Рахунок №26207010411229,

Отримувач: Антоненко Петро Якович.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 
973-628, 973-629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.
org.ua.  e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com       

 ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, су-

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню ду-
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(066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

ФФутболььна паанорраммау рр

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. 

Цікаві факти про Україну

Завершився футбольний сезон 2013 – 
2014 років у Європі, де більшість країн прово-
дять чемпіонати за формулою «осінь – весна».

ІСПАНІЯ. Мадридський «Атлетико» вдесяте 
за 85-річну історію чемпіонатів здобув пере-
могу, перервавши 10-річну гегемонію «Барсе-
лони» і «Реалу» на чемпіонство. Ці команди за-
йняли відповідно 2 і 3 місце в чемпіонаті. 

ІТАЛІЯ. Утретє підряд чемпіоном став 
«Ювентус» із Турина, найтитулованіша коман-
да Італії — це у неї вже 30-те чемпіонство. Дру-
гою стала столична «Рома».

АНГЛІЯ. Найстаріший футбольний чемпіо-
нат континенту, що проводиться з 1888 року, 
вчетверте виграв «Манчестер Сіті», який пере-
міг і позаторік. Звичайно, у більш титулованих 
земляків — «Манчестер Юнайтед» — аж 20 ти-
тулів, але цього разу ті опинилися далеко від 
призерів. До останнього боровся за чемпіон-
ство «Ліверпуль», у якого 18 титулів чемпіона, 
але вибороли друге місце, а чемпіоном вос-

таннє ставали аж 1990 року.
НІМЕЧЧИНА. 22-ге чемпіонство здобула 

«Баварія» в чемпіонаті, що розігрується з 1903 
року. За цим показником мюнхенці далеко 
обійшли «Нюрнберг» і «Боруссію» (Дортмунд), у 
яких 9 і 8 чемпіонство.

УКРАЇНА. Донецький «Шахтар» уп’яте під-
ряд і загалом 9-ий раз став чемпіоном Украї-
ни. Його постійний суперник — київське «Дина-
мо» — вже кілька років не здатне конкурувати 
за чемпіонство. Більше того, якщо торік кияни 
вперше опустилися на 3 місце, то нині вперше 
взагалі залишилися без медалей, зайнявши 4 
місце. Єдина втіха — виграли Кубок України, 
здолавши у фіналі той же «Шахтар». А в чемпіо-
наті вперше на другу сходинку вийшов «Дніпро» 
(Дніпропетровськ), який, як і донеччани, висту-
патиме в наступному сезоні в Лізі чемпіонів 
Європи. Третє місце виборов «Металіст» (Хар-
ків) — другий призер торішнього чемпіонату, а 
бронзових медалей у харків’ян вже кілька.

Що читають в «Інтермеццо»

 Армії УПА поставили абсолютний ре-
корд, утримуючись на фактично окупованій 
території майже двадцять років. Технології 
та методи українських вояків вивчали навіть 
кубинські повстанці Фіделя Кастро. «Якби в 
мене була така армія, як УПА, німецький чобіт 
ніколи не топтав би землю Франції», — казав 
Шарль де Ґолль, президент Франції у 1958 – 
1969 рр.

 На території України зосереджена 
чверть усіх запасів чорнозему на планеті. 
Чорноземні ґрунти при правильній обробці 
дають найбільшу кількість урожаю. Під час 
Другої світової війни німецькі солдати навіть 
вивозили чорнозем на потягах.

 До майже повного руйнування 1240 
року монголо-татарами Київ був одним з 
найбільших міст Європи, в п’ятдесят разів 
більшим за Лондон, у десять — за Париж. 
Досяг свого розквіту за Ярослава Мудро-
го (1010 – 1054 рр.), який поріднився з ко-

ролівськими родина-
ми Франції, Норвегії, 
Румунії та Польщі. 
Населення Києва 
складало близь-
ко 50 тисяч  жителів. 
Щоб знову досягти таких демографічних 
показників, знадобилося близько 600 ро-
ків. Цілком можливо, якби не тодішнє руй-
нування, Київ міг бути фактично найрозви-
нутішим та найбільшим містом Європи довгі 
роки.

 В Україні поблизу Нікополя, на косі 
біля р. Лапінки, на одному з рукавів Дніпра 
можна побачити (а точніше — почути) яви-
ще, що рідко зустрічається у світі, — співучі 
піски. «Спів» цих, мабуть, найдивніших пісків 
чути після дощу, коли верхній шар злипається 
і утворює крихку кірку. Крокуючи нею, можна 
почути звуки, подібні до свисту повітря, випу-
щеного з автомобільної камери.

Завершився черговий ро-
зіграш головного клубного 
футбольного турніру конти-
ненту — Ліги чемпіонів Євро-
пи. Переможцем став «Реал» 
зі столиці Іспанії. Фінальний 
матч пройшов на стадіоні Лі-
сабона у суботу. Це був не про-
сто фінал команд одної країни, 
що вже кілька разів відбува-
лося в історії Ліги, а фінал ко-
манд одного міста. Адже «Ре-
алу» протистояли земляки — 
«Атлетико» з Мадрида. «Реал» 
переміг з рахунком 4:1. Один 
гол забив лідер команди, капі-
тан збірної Португалії Кріштіа-
ну Роналду, кращий футболіст 
Європи і світу 2013 року, во-
лодар уже другого «Золотого 
м’яча». Це був 17-ий гол Ронал-
ду в нинішньому розіграші, і це 
новий рекорд Ліги за резуль-

тативністю в одному турнірі.
Головний тренер «Реалу» 

італієць Карло Анчелотті до 
цього двічі виграв Лігу чемпі-
онів з «Міланом». 

«Реал» — найтитуловані-
ша команда Європи, що вже 

вдесяте виграла Кубок євро-
пейських чемпіонів (так рані-
ше називався турнір), прав-
да, після 12-літньої перерви. 
У «Мілана» — 7 кубків, «Бава-
рії» і «Ліверпуля» — по 5, «Бар-
селони» та «Аякса» — по 4.

«Реал» (Мадрид) — клубний чемпіон Європи

Чемпіони своїх країн

Тамара Вронська. Упокорення страхом: сімейне 
заручництво у каральній практиці радянської влади

Книга є першим ґрунтовним дослідженням каральної політи-
ки та практики радянської влади проти родин «ворогів народу» в 
Україні — передусім жінок та неповнолітніх дітей. Книга містить пу-
блікації та аналіз багатьох документів, що стали основою доказо-
вої бази дослідження. Використано чимало матеріалів із Городнян-
ської тюрми.

Чернігівський Молодіжний театр завершує 
сезон двома чудовими музичними виставами

Квиток до Одеси, 
або Пароплав пливе «АНЮТА»
Музичний відпочинок
Кращі одеські пісні будуть ніжити ваші вуха, а запальні 

танці радуватимуть око. Замовляйте квитки на наш пароплав! 
За п'ятдесят гривень ви побачите узбережжя, море, мор-

ський порт, одеські двори. На вас чекає бар із прохолоджу-
вальними напоями та задоволення.

У головних ролях: Міша — засл.арт. О.Биш, тьотя Сіма — 
засл.арт. Л. Веселова, Софія Генріхівна — Ю.Матросова.

В інших ролях: Льоня — Р.Покровський, тьотя Роза — 
Т.Салдецька, Маня — І.Атрощенко, Лара — О.Сіротова, 
Юленька — К.Широкорад, Даша — Р.Остапко, Льова — 
М. Пономаренко, Катя — Р.Кучерова, Іван — студ. Р.Бугай, 
Гриша — студ. М.Бічук.

Літературна композиція Алли Пушкіної. Постановка Ген-
надія Касьянова.

Тривалість вистави — 1год.30 хв. 
31 травня,1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 червня.

На жабках 
Провінційні наспіви
Погодьтеся, що в кожному пристойному місті має бути 

своя пам’ятка. У Парижі — це Ейфелева вежа, в Римі — ру-
їни Колізею в гарному стані, в Москві — Красна площа… У 
Чернігові таких пам’яток було дві: дуб, у тіні якого стояв Пуш-
кін, коли проїздом перебував у нашому місті, та фонтан, на-
вколо якого затишно влаштувалися зелені жаби. «Ходімо на 
жабки», — говорили ми і всідалися на них, спілкувалися один 
з одним, потім мили солодкі від морозива руки у фонтані. У 
центрі фонтана стояв кам’яний хлопчик з рибою.  На жабках 
за чудової погоди завжди було гамірно…

У «наспівах» беруть участь: заслужені артисти Украї-
ни — Любов Веселова, Олексій Биш, провідні майстри сце-
ни — Мирослава Витриховська, Валентин Макар, Юлія Ма-
тросова, Тетяна Салдецька, артисти — Інна Атрощенко, Ро-
залія Кучерова, Руслана Остапко, Микола Пономаренко, Ро-
ман Покровський, Олена Сіротова, студійці — Руслан Бугай, 
Микола Бічук та «Надії маленький оркестрик»: Сергій Царев-
ський (фортепіано), Андрій Михед (гітара), Олег Ніколаєнко 
(баян). Постановка Геннадія Касьянова.

Тривалість вистави — 2 год.20 хв.
20, 21, 22, 26, 27, 29 червня.

«Чорний Ворон: 
п’ять біографій». 
Роман Коваль

Це збірка докумен-
тальних новел про ота-
манів, що боролися в 
добу Української Народ-
ної Республіки за са-
мостійну Україну проти 
більшовицького ярма та 
які мали один повстан-
ський псевдонім — Чор-
ний Ворон. У книзі опи-
суються події, що від-
бувалися на території 
сучасних Дніпропетров-
ської, Кіровоградської, 
Миколаївської, Одесь-
кої, Хмельницької і Чер-
каської областей Украї-
ни, в Польщі та Чехосло-
ваччині.

Чернігово-Сіверська земля. Фотоальбом
Видання відкриває красу Чернігово-Сіверської землі, її історію, 

мальовничість природи, майстерність мешканців, джерела духо-
вності.

190 сторінок. Фотоілюстрації: М. Турчин, В. Кошмал, М. Тищен-
ко, В. Воробей, В. Сорокін.Текст: українська, російська та англій-
ська мови. 

З питань придбання звертатися на електронну адресу: 
Yasenchuk@i.ua

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


