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Із промови Президента 
України Петра Порошенка 

під час церемонії інавгурації 
у Верховній Раді України

Дорогі співвітчизники, від 
Львова до Донецька, від Черні-
гова до Севастополя!

Ми, українці, — «живий вог-
ник у сім’ї європейських народів 
і діяльні співробітники європей-
ської цивілізаційної праці». Так ка-
зав Іван Франко. «Стояти ногами 
й серцем на Україні, свої голови 
держати в Європі», — заповідав 
Михайло Драгоманов.

Повернення України до свого 
природного європейського стану 
було омріяне багатьма покоління-
ми. Диктатура, що панувала остан-
німи роками в Україні, прагнула 
позбавити нас цієї перспективи — 
народ повстав.

Переможна Революція гіднос-
ті змінила не лише владу. Країна 
зробилася інакшою. Іншими стали 
люди. Настав час невідворотних 
позитивних змін. Щоб запровади-
ти їх, нам необхідні в першу чергу 
мир, безпека та єдність.

На заваді колосальних можли-
востей, які з падінням тиранії від-
крилися для європейської модер-
нізації України, стала справжня ві-
йна, спланована і розв’язана на 
українському Донбасі.

Досі багато хто думав, начеб-
то незалежність дісталася нам 
без жодних зусиль. Це — неправ-
да! За нашу незалежність, само-
стійність боролися цілі покоління 
українських патріотів. За неї по-
лягли герої Небесної сотні. За неї 
гинуть українські воїни та мир-
ні громадяни. Прошу вшанувати 
хвилиною мовчання пам’ять усіх, 
хто поліг за волю й незалежність 
України. 

Хвилина мовчання.

Я йду на посаду Президента, 
щоб зберегти і зміцнити єдність 
України.

Забезпечити тривалий мир і 
гарантувати надійну безпеку.

У глави держави — широкий 
вибір різноманітних інструментів 

для забезпечення територіальної 
цілісності України і мирного життя 
громадян. Повноважень і рішучос-
ті не забракне. 

Я прагну миру і доб’юся єд-
ності України. Тому розпочинаю 
свою роботу з пропозиції мирно-
го плану. 

Наполегливо закликаю всіх, 
хто незаконно взяв до рук зброю, 
скласти її. У відповідь гарантую, 
по-перше, звільнення від кримі-
нальної відповідальності тих, на 
чиїх руках немає крові українських 
воїнів та мирних людей. І тих, хто 
не причетний до фінансування те-
роризму.

По-друге — контрольований 
коридор для російських найман-
ців, які захочуть повернутися до-
дому. По-третє — мирний діалог.

Йдеться про діалог з мирни-
ми громадянами України. Навіть з 
тими, хто дотримується інших, ніж 
я, поглядів на майбутнє країни. 
Сьогодні окремо хочу звернутися 
до співвітчизників з Донеччини та 
Луганщини.

Дорогие наши братья и сёстры, 
сограждане!

Многие из вас уже успели 
ощутить на себе «прелести» прав-

ления террористов. Они, поми-
мо мародёрства и издеватель-
ства над мирными гражданами, 
привели и без того кризисную 
экономику региона на грань пол-
ной катастрофы.

Но мы ни при каких обстоя-
тельствах не оставим вас в беде. 

Всенародные выборы Прези-
дента поставили жирный крест на 
мифе о якобы нелегитимной ки-
евской власти. Этот миф посеян 
и взращён российской пропаган-
дой и кланом Януковича, который 
предал Донбасс и ограбил его 
ещё в большей степени, чем всю 
страну.

Донецкой областью он безраз-
дельно правил 17 лет. А тепер фи-
нансирует террористов. Именно 
он несёт полную ответственность 
за политическую и социально-
экономическую ситуацию, в кото-
рой оказался регион. И за безрабо-
тицу, и за бедность, и за беженцев. 

И за убитых граждан, и за 
слёзы матерей. 

С чем я как Президент приеду 
к вам в самое ближайшее время?

С миром. С проектом децен-
трализации власти. С гарантией 
свободного использования в ва-

шем регионе русского языка.
С твёрдым намерением не де-

лить украинцев на правильных и 
неправильных. С уважительным 
отношением к специфике регио-
нов. К праву местных громад на 
свои нюансы в вопросах исто-
рической памяти, пантеона ге-
роев, религиозных традиций. С 
проработанным ещё до выборов 
совместным проектом с нашими 
партнёрами из Евросоюза по со-
зданию рабочих мест на Востоке 
Украины.

С перспективой инвести-
ций, с проектом программы по 
экономической реконструкции 
Донбасса.

Сегодня нам нужен 
легитимный партнёр по диало-
гу. Говорить с бандитами мы не 
будем. А действующие местные 
депутаты уже никого не пред-
ставляют. И мы готовы огласить 
досрочные местные выборы на 
Донбассе.

Такий мій мирний план для 
Донбасу та всієї країни.

Дискусії не підлягає питан-
ня про територіальну цілісність 
України. 

Щойно я присягнув «усіма свої-

ми справами боронити суверенітет 
і незалежність України» і завжди 
буду вірний цій святій обітниці.

Україна — різноманітна, але 
вона сильна духом і духом єдина! 
Прагнення до миру та соборності 
нашої держави домінує в усіх об-
ластях України. Я глибоко враже-
ний патріотизмом мешканців пів-
денних та східних українських об-
ластей — від Одещини до Харків-
щини.

Мир ще не настав, але вже сьо-
годні ми твердо можемо сказати, 
що важкі випробування об’єднали 
українську родину. Але свобода 
не дається раз і назавжди. За неї 
треба постійно боротися. 

Щоб мир став довготрива-
лим, нам слід призвичаїтися до 
життя в умовах постійної бойової 
готовності. Ми повинні тримати 
порох сухим.

Армія та її переозброєння зу-
силлями вітчизняного військово-
промислового комплексу — це 
наш найголовніший пріоритет.

Більше того, завантаження 
державними замовленнями під-
приємств ВПК дасть поштовх реін-
дустріалізації економіки. Хто шко-
дує коштів годувати свої збройні 
сили, той годує чужу армію. 

Я використаю свій диплома-
тичний досвід, щоб забезпечити 
підписання міжнародного догово-
ру, який прийшов би на заміну Бу-
дапештському меморандуму. Та-
кий договір має надати прямі та 
надійні гарантії миру і безпеки — 
аж до військової підтримки в разі 
загрози територіальній ціліснос-
ті. Будь-який агресор на кордо-
ні України має згадати євангель-
ську мудрість: хто з мечем при-
йде, той від меча і загине!

Громадяни України не зможуть 
відчувати блага миру та безпеки, 
доки ми не врегулюємо наші від-
носини з Росією.

Росія окупувала Крим, який 
був, є і буде українським. Учора 
під час зустрічі в Нормандії я саме 
так і сказав Президенту Пу-
тіну: Крим є українським. 
І крапка. 

УКРАЇНА — ЄДИНА, СОБОРНА 
ДЕМОКРАТИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

159 кримських сімей 
оселилися в області 
З моменту окупації Автономної Республі-

ки Крим до Чернігівської області переселили-
ся 159 сімей. Про це зазначив заступник голо-
ви обласної державної адміністрації Костян-
тин Лубенцов, доповідаючи на всеукраїнській 
селекторній нараді з питань розв’язання соці-
ально-побутових проблем громадян, які пере-
селяються з АР Крим та м. Севастополя в інші 
регіони України. Органами соціального захисту 
населення області надано допомогу 34 сім’ям 
переселенців щодо продовження виплат дер-
жавних соціальних допомог за місцем тимча-
сового проживання. Допомогу в розселенні 
надано 7 громадянам, ще трьох — працевла-
штовано. До загальноосвітніх навчальних за-
кладів Чернігівщини влаштовано 18 дітей, а 
7 — до дитячих садків. Півсотні переселенців 
отримали допомогу в лікувально-профілактич-
них закладах області. Всі питання соціального 
захисту переселенців оперативно вирішуються 
структурними підрозділами органів виконавчої 
влади Чернігівщини.

Атестати отримали засуджені 
Чернігівської виправної колонії 
№ 44 та Чернігівського СІЗО
Останні дзвоники лунали не лише для учнів 

чернігівських шкіл. 16 атестатів про повну се-
редню освіту отримали засуджені, які відбува-
ють покарання у Чернігівській виправній коло-
нії № 44. У такий святковий для них день дирек-
тор Чернігівської загальноосвітньої вечірньої 
школи №1 вручила атестати засудженим.

Представники благодійної організації «Чер-
нігівський жіночий правозахисний центр» та-
кож вітали засуджених. Гості передали кан-
целярське приладдя для школи і привітали 
випуск ниць.

Атестат про одержання повної середньої 
загальної освіти вручили також ув’язненому 
Чернігівського СІЗО.

Цього року школа при Прилуцькій виховній 
колонії для юнаків вивчила 35 випускників, які 
отримали повну загальну середню освіту. Учні 
одержали грамоти за досягнення в навчанні 
та активну участь у громадському житті школи, 
а випускники — атестати, які дадуть їм змогу 
продовжити навчання у вищих навчальних за-
кладах.

Держземагентство всупереч 
Закону передало 14 га земель 
прибережної зони
Прокуратура області пред’явила до Черні-

гівського окружного адмінсуду позови про по-
вернення у державну власність 14 га земель 
сільськогосподарського призначення вартістю 
майже 2 млн грн на території Киселівської сіль-
ської ради Чернігівського району.

Про це повідомляє прес-служба прокурату-
ри Чернігівської області.

Перевіркою встановлено, що рішенням Го-
ловного управління Держземагентства в об-
ласті всупереч вимогам законодавства при-
ватним особам для ведення сільськогосподар-
ської діяльності відведено земельні ділянки 
у прибережній захисній смузі навколо озера 
Кругле.

За фактом незаконної передачі землі роз-
почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 
364 (зловживання владою або службовим ста-
новищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблен-
ня) Кримінального кодексу України. Досудове 
розслідування триває.

Припинена діяльність 
22 підпільних цехів
Від початку року на Чернігівщині припине-

на діяльність 22 підпільних цехів. Співробіт-
ники оперативних підрозділів виявили 59 по-
рушень чинного законодавства на ринку обі-
гу підакцизної продукції. З незаконного обігу 
вилучено більш як 2,8 тисячі пляшок алко-
гольних напоїв на суму 80,49 тис. грн, 780 лі-
трів спирту на 39 тис. грн, а також 171,54 тон-
ни паливно-мастильних матеріалів майже на 
1,6 млн грн.

Серед вилученого були ще й два автомо-
білі на суму понад 200 тис. грн. Загальна вар-
тість вилучених товарно-матеріальних ціннос-
тей становить більше ніж 1,9 млн грн.

З початком відкритої агресії Ро-
сії  в Криму і  на Донбасі  російські те-
леканали ще більше стали обробляти 
громадян Білорусі відвертою дезін-
формацією, брехнею,  «страшилками» 
про Україну. В тому числі мешканців 
сусіднього з нами Гомеля. Розповіді 
про те, що до нас в Україну  страшно їз-
дити, що  тут безлад, на жаль, таки ді-
ють. Різко зменшився потік гомельців, 
які раніше масово приїздили в Черні-
гів на закупівлю наших товарів, осо-
бливо продовольчих. Погано це і для 
самих білорусів, і для чернігівців — 
для наших ринків, міста загалом. 

Ось тому на запрошення Чернігів-
ської  міської ради днями у нас побу-
вала делегація журналістів з Гомеля. 
Щоб побачити, що наше українське 
місто живе звичайним мирним жит-
тям, що працюють ринки, магазини, 
банки, інші установи, що до нас не 
лише можна, а  й треба їздити гомель-
цям. Усе це гості побачили і постара-
ються розповісти землякам у Гомелі. 

З білоруськими гостями зустрілися 

міський голова Олександр Соколов, 
представники правоохоронних орга-
нів, інших служб, колеги-журналісти.  
Гості побували на наших ринках, ак-
тивно  знайомилися з життям міста. 

Тож ласкаво просимо!  Ніяка росій-
ська агресія і пропаганда  не повинні 
завадити нашій давній дружбі, спів-
праці двох сусідніх братніх народів — 
українців і білорусів.  

У Чернігові все більше державних прапорів на осе-
лях, таких же маленьких прапорців на автомобілях. А те-
пер ще одна новинка: активісти-патріоти, насамперед мо-
лодь, розфарбовують у синьо-жовті кольори українсько-
го державного прапора стіни підземних переходів. Вони, 
на жаль, досі доволі непривабливі, а тепер погарніша-

ли. Також патріоти розфарбовують у національні кольо-
ри зупинки транспорту, технічні будівлі. На цих картинах 
— наші національні символи, портрети Тараса Шевченка. 
Мешканці міста допомагають художникам, надаючи по-
жертви на фарбу.

Фото: О.Ясенчук, О. Головатенко 

Потяг 
із Чернігова 

до Криму
Із Чернігова до Кри-

му курсуватиме один пря-
мий поїзд. Починаючи з 
16 червня, потяг «Черні-
гів – Сімферополь» буде 
їздити до Криму раз на 4 
дні: 16, 20, 24 червня і т.д. 
Відправлення з Черніго-
ва — о 12.52. Прибуття до 
Сімферополя — о 8.45 на-
ступного дня. У зворотно-
му напрямку поїзд виру-
шатиме днем раніше: 15, 
19, 23 червня і т.д., від-
правлення — о 14.45. До 
Чернігова прибуватиме 
наступного дня об 11.07. 

Білоруські потяги на 
Крим, що йшли через Чер-
нігів («Гродно — Феодосія» 
і «Вітебськ — Євпаторія»), 
тепер мають статус міжна-
родних транзитних: їх зу-
пинка і посадка/висадка 
пасажирів у Чернігові та 
Ніжині не передбачена. 

Журналісти з Гомеля переконалися: 
білорусам можна і треба їздити в Чернігів

Місто в патріотичних кольорах

Поїзд «Київ – Мінськ» (і у зворотному напря-
мі) вже багато років курсує через наш Чернігів. 
До Києва з нашого міста дістатися не пробле-
ма. До Мінська — набагато складніше. Тому 
люди їхали саме цим потягом. У бік Мінська він 
іде через Чернігів увечері. Дуже зручно: вранці 
ви вже в столиці Білорусі. До речі, цим же потя-
гом можна доїхати і до Гомеля. 

Але ось від 1 червня не дуже приємна для па-
сажирів новація, яку ввели Укрзалізниця, Дер-
жавна прикордонна служба і Міністерство дохо-
дів та зборів, якому підпорядкована митниця. Те-
пер посадки пасажирів на потяг «Київ – Мінськ» у 
Чернігові нема. Відомства пояснюють це начеб-
то введенням з червня літнього розкладу руху 
поїздів. Хоч не зовсім зрозуміло, до чого тут роз-

клад. Прикордонники і митники говорять, що від-
тепер економиться час на митний і прикордон-
ний контроль пасажирів на кордоні двох країн.
Він проводився з нашого боку на станції Горно-
стаївка, з білоруського — на станції Терюха. На 
це витрачали на кожній станції десь по півгоди-
ни. Тепер там контролю не буде, і ця година для 
пасажирів, що їдуть у поїзді, економиться. 

Але нині чернігівцям, щоб потрапити в цей 
потяг на Мінськ, треба їхати… до Києва. Тоб-
то спершу проїхати у зворотному напрямі. І, до 
речі, додатково оплатити проїзд до Києва і від 
Києва до Чернігова. Може, саме це й було по-
трібно нашій залізниці й митникам, нашому бю-
джету, який усе вишукує, як би ще обібрати на-
селення? 

На потяг до Мінська 
пасажири в Чернігові вже не сядуть
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Міліцейська хроніка

Чоловік втяг у порнобізнес 
власну сім’ю
Раніше вже судимий за розбещення неповнолітніх та 

ввезення, виготовлення і розповсюдження порнографічних 
предметів, чоловік широко розгорнув незаконний бізнес, 
залучивши до нього дружину і падчерку.

Не обтяжений моральними принципами, чоловік прода-
вав через Інтернет фото-  та відеоматеріали, на яких він, а 
також клієнти вступають у статеві зв’язки з його дружиною і 
падчеркою, яку «голова родини» ґвалтував з 12 років.

Також під час досудового слідства були встановлені осо-
би двох неповнолітніх дівчат (учениць школи, де навчається 
падчерка), яких обіцянками грошової винагороди та погро-
зами сутенер втягнув у проституцію.

Всі оргії, які відбувалися в помешканні чоловіка чи на 
природі, той знімав на фото і відео, щоб потім продати.

Про ступінь морального падіння чоловіка свідчить той 
факт, що свою дружину на шостому місяці вагітності він про-
давав столичним клієнтам за $300. Якщо дружина через 
погане самопочуття заперечувала проти «роботи», чоловік 
її жорстоко карав. 

Як розповів начальник УМВС України в Чернігівській 
області Олег Демченко, оперативники відкрили 12 кримі-
нальних проваджень відносно глави сімейства, його дружи-
ни та ще двох осіб за статтями 156, 302 і 303 Криміналь-
ного кодексу України: розбещення неповнолітніх; створен-
ня або утримання місць розпусти і звідництво; сутенерство 
або втягнення особи в заняття проституцією. Нині зловмис-
ник перебуває у СІЗО міста Чернігова, йому загрожує до 7 
років позбавлення волі.

Проти наркоманії — 
єдиним фронтом
Одним з найважливіших напрямків діяльності органів 

внутрішніх справ України є боротьба з незаконним обігом 
наркотичних засобів. 

На оперативно-профілактичних обліках в органах вну-
трішніх справ області сьогодні перебуває близько 4,5 тис. 
осіб, які скоїли протиправні діяння у сфері незаконного обі-
гу наркотичних засобів. Понад 1700 громадян поставлені 
на відповідний облік у медичних закладах області, тобто є 
хворими на наркоманію.

За минулий рік на Чернігівщині півтори сотні наркома-
нів пішли з життя. І це переважно молоді люди працездат-
ного, найбільш активного віку. Рідко хто з них доживає до 
30 років.

Начальник УМВС, генерал-майор міліції Олег Демченко 
зазначив: «Працівники міліції вживають максимальних зу-
силь для того, аби зменшити масштаби наркотичної загро-
зи. Один із ключових напрямків —  скорочення аж до по-
вного знищення сировинної бази наркоманії. Для нашого 
аграрного регіону основними наркотичними засобами є 
ацетильований або екстракційний опій, а також марихуана. 
Сировина для їх виготовлення — макова солома снодійного 
(опійного) маку та коноплі.

25 травня на Чернігівщині, як і в цілому в усій державі, 
стартував щорічний комплекс оперативно-профілактичних 
заходів під умовною назвою «Мак-2014». Його мета — вияв-
лення та ліквідація незаконних посівів наркомістких рослин 
(маку і конопель), виявлення та притягнення до відповідаль-
ності осіб, що культивують заборонені рослини. 

Незаконне культивування маку чи конопель (у тому чис-
лі збереження самосійних рослин) підпадають під статті 
Кримінального (ст.310) та Адміністративного (ст.106) кодек-
сів, залежно від кількості виявлених рослин».

За виявлення на присадибній чи дачній ділянці: 
 до 100 рослин маку або до 10 конопель — штраф до 

1360 гривень;
 від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 ко-

нопель — кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 310 Кри-
мінального кодексу України (штраф до 850 гривень, або 
арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років);

 понад 500 рослин маку або понад 50 конопель — 
кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 310 Кримінального 
кодексу України (від 3 до 7 років позбавлення волі).

Міліція закликає жителів області: якщо вам відомо про 
місця, де ростуть наркомісткі рослини, або про осіб, які за-
ймаються їх культивацією, повідомте за телефоном 102. 
Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати нарко-
тичне зло і цим врятувати багато людських життів.

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

«Тривожна» кнопка допомогла 
У місті Ніжині кнопка термінового виклику міліції при-

йшла на порятунок місцевому університету. Майже на сві-
танку оператор пульта централізованого спостереження 
Чернігова отримав сигнал про спрацювання «тривожної» 
сигналізації з об’єкта, що перебуває під охороною ДСО. 
Прибувши за лічені хвилини на місце виклику, наряд групи 
затримання помітив, як невідомий парубок кидає камінням 
по ліхтарях. Правопорушник, який перебував у стані алко-
гольного сп’яніння, намагався втекти від міліціонерів охо-
рони, але марно. Невдовзі він давав свідчення в Ніжинсько-
му міськвідділі міліції.

У приміщенні університету розташована «тривожна» 
кнопка, яку натиснув охоронник, почувши стукіт, а згодом і 
биття скла на прилеглій території закладу. 

УДСО при УМВС України в Чернігівській області

Історик Віктор Моренець відві-
дав центральні районні бібліотеки 
та шкільні заклади на Талалаївщи-
ні, Срібнянщині, Козелеччині та Бо-
бровиччині. Дарував громадам свої 
книги про національно-визвольну 
боротьбу на південній Чернігівщині.

«Я відвідав кілька бібліотек, училищ 
та шкіл, де розмовляв з багатьма людь-
ми. Мої твори  ґрунтуються на біографі-
ях реальних людей, вояків і старшин. Це 
не вигадані персонажі, а прості українці, 
земляки та чиїсь родичі. Я хочу, щоб після 
моїх творів ми вбили совєтчину у своїх го-
ловах та народили українську свідомість», 
— прокоментував проведені зустрічі Ві-
ктор Моренець.

Дослідник зауважив, що за часів ста-

рої влади подібні зустрічі з колективом 
організувати було вкрай важко, а то й не-
можливо. Наприклад, у місті Прилуки, де 
свободівець Дмитро Барнаш здобув пе-
ремогу на виборах міського голови, Ві-
ктор Моренець нарешті матиме змогу 
презентувати свої видання у рідній школі.

Нагадаємо, що видання побачили світ 
завдяки фінансовій підтримці членів Чер-
нігівської обласної організації Всеукраїн-
ського об’єднання «Свобода» і депутатів-
свободівців Руслана Марцінківа та Ан-
дрія Міщенка.

Видання «Земляки Миколи Міх-
новського в боротьбі за українську 
державність» розповідає про життєвий і 
бойовий шлях старшин і козаків Армії Укра-
їнської Народної Республіки — вихідців із 
Прилук та Прилуцького повіту (тоді ще Пол-

тавської губернії). Рік виходу — 2012.
«Ічнянці в армії УНР». У книзі зібра-

но матеріал до літопису боротьби україн-
ців проти російської окупації у першому 
десятиріччі після більшовицького пере-
вороту 1917 року. Книгу Віктор Моренець 
створив у співавторстві з дослідником Ві-
талієм Шевченком. Рік виходу — 2013.

«Земля, полита кров’ю». У книзі 
розповідається про повстанський рух на 
півдні Чернігівської області 1919 – 1923 
рр. Рік виходу — 2013.

Книги представлені у книгарні 
Чернігівського культурно-мистець-
кого центру «Інтермеццо».

Прес-служба Чернігівської 
обласної організації ВО «Свобода»

Наш земляк-переможець 
повторив світовий рекорд

Ілля Кіктєв із Корюківки торік став майстром 
спорту з пауерліфтингу. Звання здобув на VІІ між-
народному турнірі «Кубок Таврії» наприкінці липня в 
Гурзуфі. Саме тоді він і повірив, що до світового ре-
корду з жиму лежачи йому залишився всього один 
крок. Урожайною на звання і нагороди виявилася 
цьогорічна весна для нашого земляка. Наприкін-
ці березня Ілля Кіктєв переміг у Києві на чемпіона-
ті України з пауерліфтингу та жиму лежачи і отримав 
золото серед юніорів, а також здобув срібло в кате-
горії «open» (відкрита вікова категорія) з результа-
том 220 кг. Чемпіонат України став для нього про-
хідним етапом до чемпіонату Європи Open European 
Championship GPA-IPO & RPS 2014, який цього 
року теж проходив у Києві на початку травня. Були 
спортсмени з 10 країн. Перед його початком наш 
земляк трошки «попрацював» над своєю вагою, схуд 
і вже ввійшов у категорію 100 (важив 98) кг. Вижав-
ши вагу 220 кг, отримав золото серед юніорів і по-
бив європейський рекорд, який був 190 кг. Цим Ілля 
Кіктєв повторив рекорд світу серед юніорів. «Якби я 
тоді подолав штангу вагою 221 кг, то це був би но-
вий рекорд світу серед юніорів, — каже Ілля. — І те-
пер я впевнений, що на наступних змаганнях стану 
рекорд сменом світу».

Андрій НАВРОДСЬКИЙ,
м. Корюківка

Перше, що відчуваєш на підході до зруй-
нованого будинку, — нестерпний сморід сечі. 
Загорожі до будинку розтягли місцеві меш-
канці, тож зайти в нього може кожен бажа-
ючий. Нині тут мешкають бомжі, збираються 
наркомани.

26 березня 2012 року в Чернігові по вули-
ці 50 років ВЛКСМ, 36 у квартирі №3 на пер-
шому поверсі будинку стався вибух побутово-
го газу, в результаті якого загинула жінка, ще 
четверо мешканців отримали травми й опіки. 
Один із постраждалих помер у лікарні. Через 
вибух пошкоджено два під’їзди, 79 мешканців 
відселено.

Після трагедії представники влади говори-
ли, що пошкоджений під’їзд будуть розбирати, 
а більш актуальними на той час були роботи з 
утеплення стін будинку, які залишилися. Вини-
кло і багато проблем із розселенням постраж-
далих людей.

Планувалася реконструкція двох під’їздів, 
які були пошкоджені в результаті вибуху. На ці 
роботи відводилося три місяці.

Відтоді минуло два роки. Будинок і досі не 
відремонтований.

«Північний вектор», 04.06.2014

Віктор Моренець: 

«Я хочу, щоб після моїх творів 
ми вбили совєтчину 
у своїх головах»

Листи читачів нашої газети 

Засвітили першу «Зіроньку»
У селі Сядрине Корюківського району за підтримки депута-

та районної ради Людмили Лашко було започатковано фести-
валь дитячої творчості «Зіронька моя». Організацією займала-
ся завідувачка сільського будинку культури Олена Анатоліївна 
Дудко. У заповненій залі святково вбраного будинку культури 
маленькі артисти подарували присутнім хвилини радості: спі-
вали, танцювали, декламували поезії. 

«Як не прикро, але цього року наші артисти Володя Шах, 
Олександр Косенчук та Алла Чорна покинуть рідні оселі, бо вже 
закінчують навчання в рідній школі, — каже Олена Дудко. — 
Будуть прославляти наш край там, де доведеться навчатися і 
жити. На зміну ж прийдуть не менш талановиті діти. Саме для 
виявлення талантів і започатковуємо цей фестиваль».

Зміна підросла й справді достойна. На сцені самовіддано 
виступали Настя Олійник, Артем Летута, Світланка Ткаченко, 
Аня Клюй, Оля Максименко, Юра Шишков, Ангеліна Прокоп-
чук, Карина Єрмоленко, Настя Зборщик, Карина й Крістіна Во-
лохіни та інші. 

«Оленою Анатоліївною започаткована добра справа, ми 
сподіваємося продовжити її і наступного року, — засвідчила 
свою підтримку новообраний сільський голова Світлана Про-
копчук. — Сподіваємося, що фестиваль у майбутньому відбу-
ватиметься на районному рівні. Без підтримки районної вла-
ди, громадських організацій, керівників підприємств ця ініці-
атива може лишитися непоміченою. Тож пропоную всім разом 
підтримати наших дітей!»

Доречно сказати, що перша «Зіронька» не була обділена 
увагою: жоден із учасників фестивалю не залишився без по-
дарунка. 

Будинок без вікон, без дверей: 
два роки після вибуху
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Вшанували пам’ять 
Любомира Боднарука

Почесний грома-
дянин Чернігова, за-
служений діяч мис-
тецтв України, за-
сновник першого і 
єдиного у Чернігові 
камерного хору — всі 
ці досягнення забез-
печили маестро Бод-
наруку довічну поша-
ну в музичних колах.

Кожного року до 
дня народження май-

стра в залі першої музичної школи ім. Віль-
конського проходить міська хорова асамб-
лея.

Щойно повернувшись з гастролей Поль-
щею, концерт відкрив заснований Любоми-
ром Боднаруком хор імені Бортнянського. 

Цьогоріч великому маестро мало б випо-
внитися 76 років. Жанна Боднарук, відома спі-
вачка, заслужена артистка України, жартома 
каже, що тато міг навчити співати будь-кого, 
аби хоч трохи було музикального слуху і голосу.

Рідні думають, що цей день народження 
мав би йому сподобатися, бо так — з пісня-
ми, учнями, друзями і колегами — проходи-
ли всі дні народження Любомира Боднарука.

Поетичний десант  
На запрошення Чернігівського юридич-

ного коледжу наше місто відвідали столичні 
літератори Олена Степаненко, Дмитро Лазут-
кін, Олександр Моцар та Сяргей Прилуцкі. 

Читацький семінар відбувся у бібліоте-
ці коледжу, де гості ознайомили курсантів 
та співробітників вишу із власними новими 
збірками, текстами останнього часу.

Для Олени Степаненко та Олександра 
Моцара Чернігів є особливим містом, адже 
Олександр народився тут, а Олена навчалася 
в музичному училищі ім. Л. Ревуцького. Тож 
під час виступів вони прочитали вірші, при-
свячені й нашому чудовому місту.

Після семінару літератори відвідали хра-
ми та інші пам’ятки древнього Валу.

Яскравим продовженням відвідин Чер-
нігова став літературний вечір, до організа-
ції якого долучився культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо». Магія міста над Десною 
не могла не позначитися на загальній то-
нальності спілкування. Слухачі, серед яких 
були актори Чернігівського аматорського 
театру «Ілюмінатор», журналісти, громадські 
діячі, ніяк не хотіли відпускати літераторів. 

Пляж «Золотий берег» 
запрошує
Центральний пляж Чернігова на Десні 

розширено. Комунальники його почистили, 
завезли пісок, побудували нові лавки і тра-
пи, водолази почистили дно ріки. Оновлено 
футбольне і волейбольне поля.

На пляжі з 1 червня офіційно розпочався 
купальний сезон. Тут чергують рятувальники, 
вони попереджають пляжників, щоб ті обе-
режно поводилися на воді.

Дотримуйтеся цих правил, підтримуйте 
чистоту на пляжі — і гарного всім відпочинку! 
У Чернігові на Десні можна відпочити не гір-
ше, ніж на морях. 

Екскурсії 
по древньому місту
Інколи так хочеться забути про політику, 

про матеріальні негаразди і притулитися ду-
шею до того, що не підвладне часу. Замовте 
екскурсію по Чернігову! Ви потрапите у диво-
вижний світ легенд, вам розкажуть про над-
звичайні події і величні постаті минулого, ви 
дізнаєтесь про джерела та зразки високої 
духовності.

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

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

Національний заповідник 
«Чернігів стародавній»

Жалюгідним виявився черговий по-
хід на вибори уламків колишнього по-
тужного Народного Руху України. Ди-
наміка падіння така. У 1999 році, після 
розколу Руху на дві партії, лідери обох 
пішли восени на президентські вибо-
ри. Голова партії, що згодом надов-
го прибрала назву Української народ-
ної партії, Юрій Костенко набрав два 
з лишком відсотки. Голова Народного 
Руху Геннадій Удовенко — трохи біль-
ше відсотка.

На президентські вибори 2010 року 
УНП знову висунула свого голову Юрія 
Костенка, всупереч позиції явної біль-
шості самих партійців. Результат був 
ще жалюгіднішим, удесятеро меншим 
— 0,2 відсотка.

Рік тому, після більш як 14-річного 
розколу, дві партії нарешті об’єдналися: 
говорячи юридичною мовою, УНП са-
морозпустилася і влилася до Народно-
го Руху України. І ось ця нещасна пар-
тія знову подалася на президентські 

вибори. Результат їх засвідчив повну 
деградацію і крах старих націонал-де-
мократичних сил. Голова Руху Василь 
Куйбіда опинився в самому хвості ви-
борчих перегонів, набрав 0 цілих 0 де-
сятих і 6 сотих відсотка голосів. 

Поруч, ще нижче, — і так званий 
голова так званої «відновленої» УНП 
Олександр Клименко. Той, що разом із 
Костенком провів у жовтні так званий 
«другий етап» травневого з’їзду УНП, де 
оголосили, що «анульовують» рішення 
травневого з’їзду про самоліквідацію і 
злиття з Рухом і йдуть далі, «під прапо-
ром УНП». Виборці, яким уже до одного 
місця це мишаче вовтузіння, зреагува-
ли адекватно. Хоч Клименко за кілька 
днів до виборів заявив, що знімає кан-
дидатуру, але в бюлетенях він уже за-
лишився і набрав ті ж «два нулі», що й 
Куйбіда, і 5 сотих відсотка. Фінал таких 
партій.

Загалом по Україні, де голосували 
мільйони виборців, Куйбіда набрав… 

аж 12391 голос, Клименко — 10545. 
Пригадується, як майже 15 років тому 
ті, хто повірив у «Весну оновлення» Руху, 
тобто при його розколі пішов проти 
Чорновола і згодом оформився в УНП 
(а на Чернігівщині таких виявилася пе-
реважна більшість рухівців), зловтіша-
лися, що на згаданих виборах Костенко 
набрав на відсоток більше за Удовен-
ка. Тепер колишні УНПісти, які торік в 
області перейшли (злилися, влилися) в 
Рух, можуть зловтішатися навпаки: Рух 
на виборах набрав більше, ніж УНП, аж 
на одну соту відсотка. 

Щоправда, якраз на Чернігівщині 
чомусь інакше: голова УНП Клименко 
набрав більше від Куйбіди — 396 го-
лосів проти 384. Невже в області дві 
частини Руху ще не зовсім з’єдналися? 
Чи воскресла УНП дійсно відновлює 
структури, як про це погрожували її 
очільники в жовтні, після отого 
свого «з’їзду»?

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ — НАРОДНИЙ РУХ: 
ПОЛІТИЧНІ НУЛІ І «ШІСТКИ», ДЕГРАДАЦІЯ НАЦІОНАЛ-ДЕМОКРАТІЇ
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Проводять культурно-мистець-
кий центр «Інтермеццо» та наша 
газета «Світ-інфо».

У цьому і наступних номерах газети 
читачам поставимо запитання про наше 
чарівне місто, його історію і сьогодення.

Насамперед йдеться про фотознім-
ки цікавих споруд Чернігова. Наші істо-
рико-архітектурні пам’ятки, передусім 
церковні, відомі по всій Україні і по сві-

тах. Але в місті немало й інших цікавих 
об’єктів. 

Запитання вікторини прості: який 
саме об’єкт зображено на фото, що ви 
знаєте про його історію і сучасність? 

Можете відповісти коротко, а можна й 
більш розширено. 

За підсумками кількох турів віктори-
ни ми визначимо переможців. Вони отри-
мають подарунки від Чернігівського куль-

турно-мистецького центру «Інтермеццо» 
та нашої газети.

Відповіді надсилайте звичайним лис-
том або електронною поштою (обидві ці 
адреси читайте на останній сторінці газе-
ти, внизу), заносьте в КМЦ «Інтермеццо» 
(вул. Шевченка, 9).

Отже, перший тур, перше завдання: 
що це за споруда, де вона розташо-
вана, що ви про неї знаєте? 

Чернігівська організація Суспіль-
ної служби України спільно з інфор-
маційним сайтом «Північний вектор» 
започаткували Інтернет-проект ін-
формування структур влади про існу-
ючі і потенційні небезпеки у середо-
вищі життєдіяльності людини. 

Пропонуємо вам узяти участь у про-
екті «Громадськість за місто без небез-
пек». Мета — фіксування виявлених 
небезпек у Чернігові з метою їх опера-
тивного усунення.

У першу чергу, це стан доріг і тро-
туарів, електро- і газогосподарство, 
транспорт, інженерні комунікації, ава-
рійні споруди, дерева та інші об’єкти, 
стихійні сміттєзвалища, шкідливі від-
ходи.

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

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

глянути Громадськість за місто без не-
безпек на карті більшого розміру» (під 
картою).

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 струк-
тур влади про існуючі і потенційні не-
безпеки у середовищі життєдіяльнос-
ті людини для подальшого їх усунення.

Якщо є проблеми із редагуванням 
карти, просимо надавати інформацію 
на: www.pivnich.info@gmail.com  Тел.: 
973-628, 973-629.

Сподіваємося, що відповідні струк-
тури з розумінням сприймуть цю гро-
мадську ініціативу, адже у справі опе-
ративної ліквідації небезпек влада і 
громадяни мають бути взаємозацікав-
леними партнерами. 

Вікторина «Що ви знаєте про Чернігів?»

CОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
«ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА МІСТО БЕЗ НЕБЕЗПЕК»
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Як бути з Майданом, де ще два міся-
ці тому дійшло до стрілянини серед май-
данівців? Ви пригадуєте цей інцидент 
на Хрещатику 31 березня, який так сма-
кували російські телеканали? Між ін-
шим, сварка вже тоді трапилася через 
супереч ки — розбирати чи ні барикади. 

Давайте розрізнимо поняття. Є МАЙДАН 
як величезне суспільне явище, основа Євро-
революції в Україні, що змела злочинний ре-
жим і відкрила нам шлях оновлення країни. І 
є Майдан як візуальний, фізичний прояв того 
суспільного явища, тобто те, що стоїть (си-
дить, лежить, ходить) у центрі Києва. Чи може 
це, друге, залишатися в нинішньому стані? Не 
може! Але в бурхливих дискусіях, що розгорі-
лися нині, відчувається якась підміна понять, 
підміна МАЙДАНУ — Майданом. 

Що кажуть противники ліквідації (зне-
сення, скорочення, переформатування) отого 
другого Майдану? Найбільш галасливим тут є 
так званий «громадський сектор». Днями він 
оприлюднив Маніфест Майдану. Його озвучи-
ли кілька «громадських організацій», у назвах 
яких так чи інакше варіюється Майдан. Слід 
зазначити, що всі місяці Єврореволюції цей 
громадський сектор ніколи не хворів на за-
йву скромність. Зі сцени Майдану і довкола 
неї сипалися заяви про домінанту саме цього 
«громадського сектора» в революції, заяви на 
кшталт «Майдан зібрали ми, а не політики». 

Але Майдан, Єврореволюція були, як міні-
мум, триєдиним потоком. Перша складова — 
опозиційні політичні партії, насамперед «Бать-
ківщина», «Свобода», «Удар». Друга — громад-
ський сектор, попри його строкатість, чвари, 
ефемерність багатьох громадських організа-
цій, які множилися і плодилися прямо на ходу. 
Третя складова — український бізнес, від мі-
льярдерів до малого й середнього, приватних 

підприємців, без яких «громадський сектор» не 
мав би і склянки чаю. 

Це щодо участі в революції. Тому варто де-
кому хоча б зараз бути скромнішими. Бо й нині 
триває оце безапеляційне говоріння «від імені 
Майдану».

Але від його імені говорять й інші люди, 
до речі, з більшими підставами. «Правий сек-
тор» планує прибрати барикади та розблокува-
ти дороги в центрі Києва», — заявив член по-
літради цієї партії Ігор Криворучко. На прес-
конференції він додав, що Майдан не можна 
розпустити ні фізично, ні морально, але він «по-

ступово деградує, опускаючись до рівня Анти-
майдану».

«Зараз, проходячи Майданом, можна по-
мітити нетверезих людей у камуфляжі, які бе-
руть участь у конфліктах або демонструють по-
ведінку, не гідну майданівця. Багато з тих, хто 
мешкає нині в наметах, не були на революції, 
але зараз чомусь вважаються майданівцями», 
— сказав Криворучко. 

А що кажуть ті, хто не бажає будь-яких змін 
нинішнього Майдану? 

Основний аргумент: Майдан має стояти, 
щоб контролювати владу. Що на це сказати? 

Якщо суспільство не здатне інакше контролю-
вати владу, погані наші справи і марною була 
Єврореволюція. А хто ж, власне, має коорди-
нувати цей контроль влади з боку Майдану, 
говорити від його імені? Варто нагадати, що 
в нас у пік революції, в січні, було створено 
Всеукраїнське об’єднання «Майдан». Тоді так 
було треба. Після перемоги революції ВО віді-
йшло в тінь. Але нагадаймо, хто ж був обраний 
в Раду ВО «Майдан». Це, зокрема, Порошен-
ко, Турчинов, Яценюк, Кошулинський, Парубій, 
Мохник, Кличко, Тягнибок, Кириленко, Собо-
лєв. Усі вони у владі, на посадах — від ново-
обраного Президента до міністрів, голів пар-
ламентських фракцій нині правлячої коаліції. 
У владу, на державні посади потрапили і такі 
члени Ради, як Тетяна Чорновол, Вікторія Сю-
мар — донедавна «громадський сектор». Влас-
не, у названих людей — «контрольний пакет», 
більшість у цій Раді. То це вони мають контр-
олювати владу? Конкретним проявом «контр-
олю» є щоденні вилазки десантів з Майдану на 
пікетування держустанов — від парламенту до 
Кабміну і міністерств. Там постійно люди в ка-
муфляжах. Але невже українці, громадяни вже 
не здатні вийти на пікети, і для цього потрібно 
мати штатних «пікетменів»? 

Не розходитися, поки влада не виконала 
вимог Майдану, — ось чи не основна теза май-
данівців. У згаданому Маніфесті — довжелез-
ний список вимог: першочергові, на ближню 
перспективу, довготермінові. Звичний набір 
правильних гасел, того, що дійсно треба роби-
ти в державі. Дивною є не просто абстрактність 
вимог на кшталт всезагальної правди і спра-
ведливості, а й вимога якихось термінів цієї 
«справедливості». Так, наче можна сказати, що 
до середи такого-то числа в державі не все 
гаразд і Майдан має стояти, а з четвер-
га все нормально — і розходимося.

Як бути 
з Майданом?

УКРАЇНА — ЄДИНА, СОБОРНА 
ДЕМОКРАТИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА

Ні з ким не може 
бути компромісу в пи-

таннях Криму, європейсько-
го вибору і державного устрою. 
А все інше повинно обговорюва-
тися і вирішуватися за столом пе-
реговорів.

Будь-які спроби зовнішньо-
го і внутрішнього поневолення 
українців зустрічають і зустрі-
нуть найрішучішу відсіч.

Хотів би наголосити на від-
даності ідеї парламентсько-пре-
зидентської республіки. Ніякої 
узурпації влади! Європейська 
демократія для мене — найкра-
щий спосіб державного правлін-
ня, винайдений людством.

Саме європейський досвід 
підказує нам, що значну части-
ну повноважень вже зараз тре-
ба делегувати з центру місцевим 
органам влади. Реформа щодо 
децентралізації розпочнеться 
вже цього року змінами до Кон-
ституції. Нові повноваження 
отримають новообрані місцеві 
ради. Але Україна була, є й буде 
унітарною державою.

Марення про федерацію не 
має ґрунту в Україні.

Важливою частиною суспіль-
ного запиту на повне переза-
вантаження влади є достроко-
ві вибори парламенту. Давай-
те будемо відвертими. Чинний 
склад цього шановного зібрання 
не відповідає настроям суспіль-
ства. 

Жити вільно означає вільно 
користуватися рідною мовою.

Керуватимуся статтею 10 
Конституції. Вона визначає укра-
їнську мову як єдину державну, 
але гарантує вільний розвиток 
російській та іншим мовам.

Україна має все необхідне, 
щоб забезпечити людям євро-
пейський добробут. Ми вміємо 
і хочемо жити власною працею, 
здатні бути творчими та іннова-
ційними. Але ми й досі пасемо 

задніх.
Чому? Тому що, на відміну від 

нас, країни європейської спіль-
ноти побудували економіку віль-
ної конкуренції, нових ідей, ді-
лової ініціативи, наполегливої 
праці, постійного самовдоско-
налення. Так буде і в Україні. Але 
для цього треба знищити коруп-
цію. Нам потрібен загальнонаці-
ональний антикорупційний пакт 
між владою та народом.

Суть його проста: чиновники 
не беруть, а люди — не дають. 

Ми не зможемо змінити кра-
їну, якщо не змінимо себе, своє 
ставлення до власного життя і 
до життя цілої держави. У тому, 
що Україна прийшла до кризи 
державності, є частка відпові-
дальності кожного з нас. Хтось 
вважав нормою не сплачува-
ти податків. Хтось розкошував 
за державний рахунок. Хтось 
голосував і мітингував за гро-
ші. Хтось отримував незаслуже-
ні пільги і нагороди. А всі разом 
руйнували фундамент суспільної 
довіри, засади права й суспіль-
ної організації.

Європейський вибір України 
— це серце нашого національ-
ного ідеалу. Це вибір, зроблений 
нашими предками і пророками.

А що нам треба конкретно 
зробити, щоб жити вільно, жити 
безбідно, жити в мирі й безпеці? 
Це все написано в угоді про по-
літичну асоціацію та зону вільної 
торгівлі з Євросоюзом. Ми разом 
докладали зусиль до цього доку-
мента. Тепер мрію втілити його в 
життя, а для цього нам треба як-
найшвидше підписати економіч-
ну частину угоди.

Моя ручка — вже в руках, і як 
тільки ЄС ухвалить відповідне рі-
шення, підпис українського Пре-
зидента миттєво з’явиться під 
цим доленосним документом.

Те ж саме стосується і якнай-
швидшого запровадження без-

візового режиму для України з 
ЄС. Ми завершили перший етап і 
дуже швидко зможемо заверши-
ти другий, щоб уже з січня 2015 
року українці мали можливість 
подорожувати без віз.

Угоду ж про асоціацію ми роз-
глядаємо лише як перший крок 
до повноправного членства 
України в ЄС. Ніхто не має пра-
ва вето на європейський вибір 
України. 

Для реалізації наших амбіт-
них планів нам потрібні не лише 
мир та єдність країни, а й консо-
лідація всіх патріотичних, про-
українських, проєвропейських 
сил. Маємо постійно тримати в 
пам’яті суворі уроки національ-
но-визвольних змагань сімнад-
цятих – двадцятих років минуло-
го століття. Тоді наші політики не 
змогли об’єднатися, спільно про-
тистояти агресії. Володимир Вин-
ниченко боровся проти Михайла 
Грушевського, Симон Петлюра — 
проти Павла Скоропадського. А 
Нестор Махно — проти всіх. По-

стійні чвари та конфлікти між ви-
датними українцями призвели до 
втрати нашої державності. Ви-
сновки належить робити не лише 
з архівів столітньої давнини, а й з 
недавніх подій.

Ми не сміємо повторити ста-
рих помилок і маємо забезпечи-
ти злагоджену роботу Президен-
та, Верховної Ради та Кабміну.

Настав час будувати нову ве-
лику країну. 

Врахуємо досвід країн, які 
з’явилися на політичній карті 
лише кілька десятків років тому, 
але стали лідерами, поставивши 
на розвиток інтелекту та новіт-
ніх технологій. Бо найцінніше — 
не гроші, не заводи та підприєм-
ства, а «людський капітал», який 
має Україна.

Немає сумніву в тому, що ми 
здолаємо всі труднощі. Відстої-
мо територіальну цілісність на-
шої держави, забезпечимо мир 
та спокій.

Нас уже ніхто не оберне в 
рабів криміналу та бюрократії, 

в прислужників колоніальної 
влади.

Нас підтримує цілий світ. За 
останні три дні я мав можливість 
пересвідчитися в цьому. Навколо 
ідеї незалежності, свободи, гід-
ності, правової держави, євро-
пейської інтеграції об’єдналася 
вся Україна і все світове україн-
ство.

Народ своє вагоме слово 
сказав. Під час революційних по-
дій. Під час спротиву агресії. Під 
час виборів. Тепер черга — за 
нами, за владою.

Простягаю руку миру всім, хто 
подав голос за мене, і тим, хто не 
голосував. Усім, хто допоможе 
встановити мир, порядок і спокій 
в Україні. І всім, хто вірить у євро-
пейську майбутність України.

Ми — народ, що був одірва-
ний від своєї великої Батьківщи-
ни — Європи, — повертаємося 
до неї. Остаточно і безповоротно.

Мир нам! Нехай нас благо-
словить Господь!

Слава Україні!
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 — Нам тут, поза межами Дон-
басу, складно уявити, що у вас від-
бувається. Хоча дивимося десят-
ки телеканалів. А що може почути 
й побачити звичайний мешканець 
Донбасу у своїх мас-медіа про події 
в самому Донбасі, загалом в Украї-
ні і світі?

— Що він може побачити, якщо 
в нашому місті вже кілька тижнів не 
працює телебачення — не діє теле-
вежа. Зараз вона під контролем 
українських військових, але зне-
струмлена. А коли була під контро-
лем терористів, вони вимкнули укра-
їнські канали і транслювали росій-
ські. Що там показують, відомо. У 
нашому місті є дві свої телекомпанії, 
але зараз вони виходять лише в Ін-
тернеті. У місті діє кабельне телеба-
чення: одні оператори повністю пе-
рейшли на російські канали, інші ще 
транслюють певні українські. Недав-
но на дротовій мережі, яке ще збе-
реглася в місті, вимкнули Українське 
радіо, натомість увімкнули Москву. 

— Чи виходить у місті преса? 
— Вже понад місяць місцеві га-

зети не виходять. Діють місцеві Ін-
тернет-сайти, але інформація там 
дуже однобока.

— Виборів у вашому місті не 
було…

— Звичайно. Так вирішила сто-
лиця: там, де відбувається антите-
рористична операція, вибори взага-
лі не проводилися. Та й як би можна 
було їх у нас провести?

 — Як бачиться ця антитерорис-

тична операція вам, мешканцям 
регіону, зсередини?

 — Вона йде дуже мляво. Ми, ті, 
хто налаштований проукраїнськи, 
патріотично, відверто боїмося за 
нашу українську армію. Бо їй проти-
стоїть дуже сильний ворог, озброє-
ний до зубів. 

 — Стотисячне місто Слов’янськ 
узагалі живе чи вимерло? До зако-
лоту сепаратистів люди працюва-
ли, навчалися, жили буденним жит-
тям. Що зараз? 

— Промислових підприємств у 
нас небагато. Але вони є і зараз пра-
цюють лише частково. Люди втра-
чають роботу, а у тих, хто працює, 
скорочується зарплатня. Мова, на-
приклад, про завод ізоляторів. А 
українсько-італійський завод гіпсо-
кераміки взагалі перестав працю-
вати.

 — А як сфера обслуговування? 
Торгівля ж, мабуть, діє, бо як без 
цього?

— Наполовину від того, як діяла 
до заколоту. Хоча відразу був просто 
ажіотаж, люди купували багато що 
про запас, потім трохи заспокоїлося. 
Наш педуніверситет таки завершив 
навчальний рік, школи — теж, проте 
там завершили заняття достроково. 

— Що у сфері медицини? 
— Одну з лікарень у центрі міста 

терористи захопили, всіх звідти ви-
селили, поставили охорону. Лікарня 
перетворена у військовий табір за-
колотників, вони там живуть, трену-
ються. Взагалі терористи захопили 

багато будівель, наприклад міський 
будинок культури, гуртожиток авіа-
ційно-технічного коледжу. Також за-
хоплюють квартири, які потрібні їм 
для стрілянини. Мешканців викида-
ють на вулицю, а з вікон квартир ве-
дуть вогонь снайпери.

— Законна міська влада давно 
не діє.

— Міський голова Неля Ште-
па не просто відсторонена від по-
сади терористами, вона утримуєть-
ся ними під вартою. Але сама місь-
ка рада працює, тобто чиновники, 
апарат, однак працюють вони не на 
Українську державу, а на так звану 
Донецьку республіку. Працюють під 
керівництвом самопроголошеного 
мера міста Пономарьова. 

— Як мешканець Слов’янська 
може проїхати містом? 

— У нас основний громадський 
транспорт — тролейбуси і марш-
рутки, все це тепер ходить за ско-
роченими маршрутами. Комунальні 
служби якось працюють, принаймні 
аварії мереж усувають.

— Якесь дивовижне поєднання 
мирного життя і війни…

— Ви знаєте, що над нашим міс-
том терористи збивали гелікоптери 
Української армії.

— Останній випадок узагалі 
трагічний — загибель 12-ти україн-
ських військових. 

— Жертвами терористів усе час-
тіше стають звичайні мирні мешкан-
ці міста. Прокидаємося вранці, чує-
мо стрілянину прямо в місті. Особли-
во серйозні бої точилися на горі Ка-
рачун, де телевежа. Там унаслідок 
боїв зруйновано близько десятка 
будинків. Стрілянина йде і по інших 
вулицях. Мої знайомі сфотографува-
ли з оселі на мобільний телефон, як 
із кущів навпроти будинку терористи 
ведуть стрільбу по житлових маси-
вах. Стріляли з міномета, прямо по 
місту, аби потім говорити, що місто 
обстрілювала Українська армія. 

Або такий епізод. Уранці на ву-
лиці з’являється бронетранспор-
тер, робить постріл у бік телевежі, де 
наші військові, а потім розвертаєть-
ся і стріляє по житлових будинках.

— Мешканці міста, Ви в тому 
числі, бачите ж цих терористів, тих, 
хто називає себе самообороною 
Донецької республіки. Це ваші зем-
ляки чи ні? 

— Переважно приїжджі, хоча є 

і наші. Готуючи заколот, терористи 
підбирали тут собі запроданців. Де-
кого з наших земляків привезли із 
собою, як того ж Пономарьова, ко-
трий оголосив себе мером міста. 

— Що коїться на околицях міста? 
— Дуже багато блокпостів. Ма-

шини обов’язково зупиняють, спер-
шу на блокпосту терористів, потім на 
блокпосту нашої армії. А якщо люди-
на спробує обминути блокпост теро-
ристів, ті машину обстріляють. Виїз-
дити з міста стало просто страшно, 
бо не знаєш, що хто від тебе хоче, що 
вимагатиме. Люди наважуються їха-
ти лише в разі крайньої необхіднос-
ті. Отак ми недавно їхали на похорон 
родича: машину постійно зупиняли, 
оглядали, терористи вимагали по-
казати паспорти — якщо прописка 
донбаська, пропускали. Дуже бага-
то блокпостів сепаратистів і в само-
му місті. Це справжні бойові гнізда, з 
бетонних блоків. Ними вулиці просто 
перегороджено.

— Тобто нормальний проїзд ву-
лицями заблоковано? А як же їха-
ти? У тому числі спецтранспорту — 
швидкій допомозі, пожежним, ко-
мунальному транспорту?

— Отак і їздять — пробираються 
дворами.

— Що Ви чули про жертви се-
ред мирного населення? 

— Люди гинуть постійно. Уявіть, 
одна дівчина вдома, у своїй квартирі 
вийшла на балкон і була вбита кулею 
в голову. Тобто на балкон уже вихо-
дити людям страшно. А ось останній 
випадок: двоє людей загинули пря-
мо на вулиці. Одна жінка пішла в ма-
газин купити хліба, вийшла на вули-
цю і була вбита, з хлібом у руках. 

— Хто стріляє, зрозуміло: укра-
їнських військових на вулицях міс-
та нема. 

— Нашим людям просто страш-
но. Страшно вийти на вулицю, 
страшно в оселях. Що я хочу сказа-
ти? Ходить така думка, що на Донба-
сі самі сепаратисти, що прості люди 
підтримують сепаратизм. Це далеко 
не так, хоч таких людей немало. 

— Хтось називає хоч якісь при-
чини свого бажання вийти з Украї-
ни і приєднатися до Росії? 

— Кажуть, що хочуть жити в Ра-
дянському Союзі, і вони вважають, 
що Росія — це і є Радянський Союз. 
А що ми від них хочемо, коли в тому ж 
СРСР людина нівелювалася, насам-

перед у національному плані. 
— А як вони розуміють оце — 

жити по-радянськи? 
— Вони це розуміють так: мож-

на не працювати, щось десь украс-
ти, держава якось тебе соціально 
захистить. Ще називають фінансові 
причини. Мовляв, у Росії вищий рі-
вень життя, і вони там будуть отри-
мувати більші пенсії. 

— Про російські ціни, життя ро-
сійської глибинки ці люди не гово-
рять? 

— А вони нічого цього й не зна-
ють, бо їм відомо лише те, що поба-
чать і почують з телевізора, з росій-
ського каналу.

— Мовний фактор називають? 
Мовляв, дискримінація російсько-
мовних? 

— Спочатку трохи говорилося, 
тепер відійшло на другий план. А ще 
люди не люблять, точніше, ненави-
дять, центральну українську владу.

— А про попередню чотириріч-
ну владу регіоналів, донбаську, між 
іншим, що говорять? 

— Нічого. Про це намагаються 
мовчати. Хоча дехто каже, що влада 
Януковича їм не подобалася. Прав-
да, тут же згадують про якусь «ста-
більність».

— Дехто любив торочити, що 
«Донбас порожняк не жене», що го-
дує мало не всю Україну. Скажіть, у 
вашому місті, в регіоні, що «живе на 
вугіллі», гаряча вода в оселях є? 

— Її нема. Не було й при Янукови-
чу. Холодна вода теж не цілодобово, 
на ніч відключають. Правда, остан-
нім часом наша мер Неля Штепа зу-
міла збільшити подачу води в оселі, 
її подають уже 20 годин на добу. Вза-
галі за кілька років своєї роботи го-
ловою вона зробила чимало: у нас 
пустили нові тролейбуси, покращили 
дороги, в місті стало чистіше. 

— І люди не оцінили цих зру-
шень на краще? Їм хочеться до ін-
шої держави? 

— Мені важко говорити за цих 
людей. 

— Що люди знають про нашу 
українську історію, національних 
героїв, ту ж УПА, яка, до речі, діяла 
і на Донбасі? 

— Вони цього абсолютно не 
сприймають. Національні герої Укра-
їни — не їхні герої. Скоріше назива-
ють персонажів російської історії. 

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО

Слов’янськ: 
життя під окупацією 
терористів

Жителям великої України не так просто уяви-
ти, що ж усе-таки відбувається на Донбасі остан-
німи тижнями, особливо з початком АТО — анти-
терористичної операції. Чи не найгарячіша точка 
протистояння — Слов’янськ, Краматорськ, Гор-
лівка, Маріуполь, сам Донецьк... Навіть телевізій-
ні репортажі, здавалося б, з «картинкою», не да-
ють такого чіткого уявлення про події, як свідчен-
ня не просто очевидців, а людей, що мають нині 

нещастя мешкати в цьому киплячому регіоні.
Це інтерв’ю мешканка міста Слов’янська давала 

в Києві. Жінка  — по суті біженка з міста, де наро-
дилася і виросла, досі жила і працювала, біженка з 
тероризованого заколотниками Донбасу. Її родина, 
найближчі родичі з дня на день теж тікатимуть звід-
ти — під загрозою саме їхнє життя. Тому наша спів-
бесідниця не може назвати свого імені, вона боїть-
ся за своїх рідних…

Або «оновлення влади». Наче 
не помічають майданівці, що в кра-

їні вже новий Президент, новий уряд, 
нова коаліція в парламенті. Так, влада не 

ідеальна (ідеальної не буває), але вона наша, 
і ми маємо робити її кращою.

Вимоги з Маніфесту «Майдан не розі-
йдеться, доки не виконані вимоги: покаран-
ня злочинців, люстрація, зміна системи вла-
ди, встановлення конституційного порядку 
щодо громад» — програма дій на роки й роки. 

Але досить підраховувати виконане і не-
виконане. Бо взагалі проблема навіть не в 
тому, що центр європейської столиці нині пе-
ретворено на смітник, головне — стояння 
Майдану наче підкреслює: революція не 
перемогла. Це глибоко хибна теза і психо-
логія. Навіть якщо хтось скаже, що не пере-
могла, бо її цілі, озвучені Майданом, викона-
но лише на 10 відсотків, варто констатувати: 
РЕВОЛЮЦІЯ ПЕРЕМОГЛА. Нова Україна є! А 

далі — величезна робота із творення цієї но-
вої України. 

Днями один з майданівців заявив: «Якщо 
ми звідси підемо, нас більше сюди не пус-
тять». Цікаве у своїй наївності самовикриття. 
Виходить, на Майдан «пускають», і за такою 
логікою Майдан зібрався не завдяки «гро-
мадськості», а з дозволу режиму Януковича? 
Ті, хто так говорить, схоже, навіть не зрозумі-
ли, що вони в будь-який день можуть вийти 
на новий Майдан без того, що їх «пустять». 

Як бути? Майдан, отой візуальний, має 
залишитися. Але переформатованим, лише 
на правому, парному боці Хрещатика: там, 
між головпоштамтом і Будинком профспілок, 
можуть стати десятки наметів і нехай стоять 

на тих потворних «парниках» «Глобуса» хоч 
роками. Хрещатик треба звільнити від бари-
кад і смітників. І від транспорту теж: дійсно 
можна зробити його пішохідним, як у бага-
тьох столицях. Негайно треба звільнити всі 
адміністративні будівлі: якщо Майдан стояв 
за нову владу, то як можна стояти проти цієї 
влади, яку й породив Майдан? Нащо мало не 
півроку майданівці блокують міжміський пе-
реговорний пункт головпоштамту? Людям, 
за яких стояв Майдан, створено проблеми; 
державі, за яку стояв Майдан, заблоковано 
надходження в бюджет. Це нормально?

А дух Майдану, той МАЙДАН, що є сус-
пільним явищем, феноменом, нашою гордіс-
тю, треба не просто зберегти, а розбудовува-

ти. Перш за все — вшанувати пам’ять Героїв 
Майдану. Прекрасний проект меморіалу роз-
робив член «Просвіти», Шевченківський лау-
реат, наш земляк Анатолій Гайдамака. Є й ці-
каві пропозиції такого плану: «модернізувати 
простір Майдану, перетворивши його з міс-
ця проживання на місце генерування нових 
ідей. Майдан має генерувати ці ідеї, розвива-
ти в українських громадян почуття патріотиз-
му, пропагувати моральні цінності, здоровий 
спосіб життя». Тут пропонують замість вій-
ськових наметів, які давно втратили пристой-
ний вигляд, встановити сучасні намети типу 
«сфера», в яких зможуть працювати журна-
лісти й творчі люди: художники, письменни-
ки, фотографи, ІТ-фахівці.

Словом, МАЙДАН був і залишається — як 
символ оновленої європейської України, як 
пульс справжнього, а не показного патріотизму. 

Петро АНТОНЕНКО

Як бути з Майданом?5
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Підпільна правда 
глухих часів

— Віталію Федоровичу, схоже, 
Ви були вільнодумцем мало не зі 
шкільної лави?

— Коли був студентом, мав ко-
лекцію з кількасот самвидавських 
газет. Зараз ніхто не вірить, що мож-
на було робити стільки підпільних ви-
дань. Коли В’ячеслав Чорновіл орга-
нізовував газету «Час-Тайм», а я на 
той час уже був депутатом Верхов-
ної Ради, членом фракції Народного 
Руху, він попросив мене стати редак-
тором газети. По вихідних я прибігав 
уранці у фракцію, а Чорновіл уже си-
дів там, десь з сьомої ранку. І ми мо-
гли півтори-дві години говорити з 
ним на різні теми, в тому числі про 
ці видання, адже він сам був богом 
самвидаву. Так от, коли я розповідав 
йому про моє величезне зібрання, 
він говорив, що в це важко повірити, 
бо люди, які цим займалися, майже 
всі пройшли через табори. 

Я дійсно видавав незалежні га-
зети, журнали ще в школі: і свою 
«Зірку»,  і «М’яч круглий»,  і журнал 
«Шкільні новини», який виходив ко-
жен урок! Там були й політичні пуб-
лікації, навіть на підсвідомому рів-
ні. Коли це зараз перечитую, бачу, 
що то було за суспільство, де люди 
сприймали те, що відбувалося, гро-
тескно і передавали це в позацен-
зурній пресі. 

Навчався я в кількох вузах, звід-
ки мене весь час виганяли. Спочат-
ку вчився в Дніпропетровську, потім 
— у Києві в педінституті. Я рятував-
ся завдяки професору, нашому дека-
ну Петру Івановичу Орлику. Він підка-
зав, що мені треба «дати дьору». Так 
я опинився в Москві, в літературно-
му інституті. Це був час, коли по всіх 
ліжках ходили книжки Солженіцина, 
Сахарова читали. В Україні цього не 
було. Йшов рік 1974-ий.

— Українців-утікачів через по-
літичні причини в Москві тоді було 
чимало?

— Тоді всі тікали туди і відсиджу-
валися, бо там була ліберальніша 
атмосфера. У той час і з’явилася ця 
примовка: коли у Москві стрижуть 
нігті, в Україні обрізають пальці. Я 
рік був у Москві. Перед цим кинув 
останній курс педінституту в Києві. 
А в літінституті був у семінарі в Сер-
гія Смирнова, мені вже зарахува-
ли творчий конкурс, і взагалі це був 
дуже престижний інститут. Але Київ-
ський педінститут не хотілося кида-
ти. Повернувся сюди перед самим 
випуском і закінчив вуз. Пізніше за-
кінчив і наш Київський університет, 
факультет журналістики. 

Студентські роки всі були прони-
зані самвидавом. Чого ми тільки не 
видавали. Я видавав журнал «Водо-
грай», обсягом до 500 сторінок, дру-
кувався на машинці на кафедрі ци-
вільної оборони у Героя  Радянсько-

го Союзу Бориса Єремєєва. Він до-
зволяв мені ночами зачинятися і 
друкувати. 

— Думаю, він здогадувався, що 
Ви там друкуєте…

— І ці примірники ми потім роз-
повсюджували. Згодом ці журна-
ли викрав КДБ у бібліотекарки, якій 
ми давали їх на зберігання. Пізніше, 
вже в наш час, я звертався до кіль-
кох голів СБУ із проханням віднайти 
ці журнали, отримував відповіді, що 
їх уже ніде нема, але впевнений, що 
ці журнали досі десь лежать. Звісно 
ж, такі журнали, як і наші студент-
ські газети, були «наводкою»  на нас, 
вільнодумних студентів. 

— Практично цей самвидав 
неможливо було сховати від орга-
нів…

— Нам якось пощастило, ми про-
скочили. Якраз перед нами пройшла 
хвиля арештів 1972 року, було пев-
не затишшя, комусь ми не дуже му-
ляли, хоч про те, що відбувається, всі 
все знали. 

— Що ще ходило по руках, у 
самвидаві?

— До нас докочувалося те, що 
було в Москві А з нашого, звичайно, 
ходив Дзюба, навіть Петро Шелест. 
Дехто з наших викладачів вважав, 
що є поети-дисиденти, які забороне-
ні, такі як Коротич, Павличко, хоч ці 
поети й видавалися. Антоненко-Да-
видович заборонений ходив у сам-
видаві. Звичайно, окрема сторінка 

— Олесь Бердник, Микола Руденко. 
Давно не видавався Василь Симо-
ненко, його твори студенти-філологи 
переписували від руки і поширювали. 

Передгроззя 
і переміни 

 — Друга половина 1970-х, по-
чаток 1980-х — часи «розквіту за-
стою», передгроззя перед велики-
ми перемінами. 

— Я прийшов з армії і почав 
працювати у видавництві «Мисте-
цтво». Кар’єра складалася непога-
но, був наймолодшим у всьому Сою-
зі завіду вачем редакції, згодом опи-
нився в резерві на посаду дирек-
тора. Але скоро трапився конфлікт. 
Побачивши якусь несправедливість, 
я написав заяву, що відмовляюся від 
усіх преміальних. Це було нечувано. 
Урешті мене кілька разів виганяли 
і з видавництва. Тим паче присіку-
валися, що я завідував дуже непро-
стою редакцією, яка видавала спе-
цифічну продукцію. Скажімо, замов-
ний альбом Леонідові Іллічу Бреж-
нєву — подарунковий, до чергового 
його ювілею, чергової Зірки. Він був 
в одному примірнику. То була диво-
вижна продукція. Ми самі сміялися 
над цими виданнями.

Була ціла історія з виданням до 
ювілею Щербицького книги про його 
рідне місто Верхньодніпровськ. Їде-

мо до міста з фотографом робити 
альбом. А сюди поприїздили партій-
ні чиновники, всі хочуть в альбом, бо 
той чиновник, виявляється, — друг 
Щербицького, той — Брежнєва. До-
ходило до маразму: серед літа при-
возили й «садили», тобто стромляли 
в землю дерева, щоб на фото була 
алея біля пам’ятника. 

А коли робили книгу про рідне 
місто Брежнєва Дніпродзержинськ, 
то в уже видрукуваний тираж дове-
лося в кожну книгу вклеювати ар-

куш з фото, на якому обласне і місь-
ке партійне начальство стоїть поруч 
з Брежнєвим. Цим чинушам украй 
хотілося увічнити себе. 

На початку 1990-х я перейшов 
у столичну газету «Молода гвардія». 
Це була на той час цікава демокра-
тична газета. Комсомольська, але 
й сам комсомол тоді вирував, тут 
панувало вільнодумство. Зазначу, 
що в нашій газеті вперше в столиці 
на друкувався Чорновіл. З газетою 
важко було щось зробити ще й тому, 
що йшла війна між обкомом і місь-
ккомом комсомолу, які її видавали. 
Область, райони нас, редакцію, під-
тримували. На об’єднаних пленумах 
обкому і міськкому комсомолу точи-
лася гостра полеміка довкола газе-
ти. Я на той час уже був депутатом 
Київської обласної ради і виступав 
від імені редакції. А знаєте, хто був 
моїм опонентом? Депутат міської 
ради Дмитро Табачник.

— То у вас давнє ідейне проти-
стояння...

— Табачник тоді займався до-
слідженням нашої історії, передво-
єнних репресій. Його взяли на якусь 
посаду до міськкому комсомолу. Але 
в комсомолі вже були й інші люди, 
нового мислення. Звичайно ж, це лі-
дер українського, потім — союзного 
комсомолу, наш земляк із Чернігова 
Віктор Мироненко. Там працював і 
Олександр Зінченко. 

— Як починалося Ваше вхо-
дження у велику політику? 

— На виборах Верховної Ради 
1990 року мені ще було перекрито 
всі можливі шляхи обрання, а от на 
наступних виборах 2004 року я і моя 
команда виграли вибори по нашому 
округу у Фастові, де я вже мешкав. 
З цим містом зріднився на довгі 10 
років, займаючись політичною, про-
світянською роботою. Пишаюсь, що 
згодом мені присвоїли звання По-
чесного громадянина Фастова. За-
раз ми з фастівчанами пишемо істо-
рію тих бурхливих часів.

Тоді, на початку 90-х, усе розгор-
талося дуже стрімко, змінювалися 
часи і люди. У нас у Фастові пройшов 
мало не перший в Україні політич-
ний страйк. Була низка найбільших 
на Київщині мітингів, від яких труси-
ло всю область. 

— Кінець 1991 року, вже прого-
лошено Незалежність, затверджено 
цей акт на референдумі, але першим 
президентом обрано комуніста. 

— Оте величезне піднесення зі-
грало поганий жарт з першим пре-
зидентом, урешті обернулося пога-
ними речами і для України. Ми якось 
не зауважили, що все це покрилося 
мохом. Леонід Кравчук — талано-
вита людина, іншого кандидата на 
той час було провести важко, навіть 
якщо б демократи об’єдналися. Але 
Кравчук, який готовий був рухатися 
в бік державності, проґавив момент, 
коли йому треба було змінювати ка-
дри. Та й ми, рухівці, не були готові 
до перемін. Швидко реанімувалися 
комуністи, вони вимагали реваншу. 
Політична ініціатива демократа-
ми була втрачена, і це відки-
нуло нас дуже далеко. 

«Ми в боргу перед 
нашою історією» 

До 60-річчя відомого українського політика, громадського діяча, журналіста

Віталій 
ШЕВЧЕНКО:

Віталій Федорович Шевченко народився 23 червня 1954 року в місті 
Ічня на Чернігівщині. Політик, журналіст, письменник. Народний депутат 
України 2-го, 3-го, 4-го скликань. Голова Національної ради України з пи-
тань телебачення і радіомовлення (2005 – 2009). Один із фундаторів На-
родного Руху України. Автор більш як десятка книг поезії, прози, публі-
цистики, краєзнавства.

Значний слід в українській журналістиці залишив екологічними пу-
блікаціями, циклом статей у газеті «Молода гвардія»  про юнаків, які за-
гинули в Афганістані (це були перші в українській журналістиці правдиві 
розповіді про жахливі наслідки війни, розв’язаної радянським режимом). 
Навесні 1991 року Віталій Шевченко оприлюднив таємні документи про 
наслідки Чорнобильської катастрофи. У кількох виданнях України, Росії, 
Канади, США ці матеріали було опубліковано під назвами «Засекречений 
Чорнобиль»  та «З грифом «Таємно», а восени 1991 року їх було оприлюд-
нено з трибуни Верховної Ради України.

Рецензував новинки української літератури, готував літературно-
драматичні передачі (близько 50 сценаріїв літературних композицій для 
Українського радіо), радіопередачі для дітей, молоді.

Автор близько 10 законопроектів з питань діяльності медіа, зокрема 
щодо створення суспільного телерадіомовлення, концепції роздержав-
лення українських ЗМІ.

Очолювана ним Нацрада вилучила з кабельних телемереж зарубіж-
ні програми, не адаптовані до вимог національного законодавства, вна-
слідок чого було припинено трансляцію програм кількох російських кана-
лів. Натомість в ефірі збільшилася частка національного інформаційного 
продукту. 

Створив Благодійний фонд Віталія Шевченка, який проводить велику 
краєзнавчу, видавничу роботу.

Захоплення — фотосправа, екологічний туризм.
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Видає Фонд 
Віталія Шевченка

Унікальне видання, яке щойно ви-
ходить друком, уперше в Україні — про 
окремий адміністративний район:

Віталій ШЕВЧЕНКО «Енциклопедія Іч-
нянщини», 10 тисяч статей, довідок, доку-
ментів, ілюстрацій.

Перше універсальне довідкове видання 
про Ічнянський край — м. Ічню та Ічнянський 
район Чернігівської області. Енциклопедія міс-
тить хронологію дат розвитку Ічнянщини за 
більш ніж двоє тисячоліть, довідник місцевих 
топонімів, назв, подій, явищ, ґрунтовні ілю-
стровані розповіді про 76 населених пунктів 
краю та про туристські центри загальнонаці-
онального значення, зокрема про заповідник 
«Качанівка» та про дендропарк «Тростянець», 
біографічні відомості про понад 3 тисячі відо-
мих ічнянців, добірку цікавих історичних доку-
ментів та матеріалів тощо. Книжка розрахова-
на на масового читача. 

Серія «Книгарня Фонду Віталія Шевченка».
Упорядкування, макет і художнє оформ-

лення автора.
Спеціальна фотозйомка Богдани Шевчен-

ко та Миколи Смілика.
Використано фото з архіву Миколи Тере-

щенка, окремі фото Віталія Шевченка, фото 
з особистих архівів ічнянців та з мережі Ін-
тернет.

Верстка Марії Павловської та Євгена 
Олефіренка.

Літературний редактор Оксана Шевченко.
Технічний редактор Олександр Омелян.
Підготовлено до друку редакційно-видав-

ничим центром Фонду Віталія Шевченка. 
Видавництво «Гнозіс», м.Київ, 2014 р., 

928 стор. 
Фонд Віталія Шевченка. 02002, м.Київ, а/с 

79. E-mail shevch@ukr.net

Попередні видання Фонду Віталія Шев-
ченка, передані для роботи бібліотекам, шко-
лам, музеям, виконкомам місцевих рад та ін-
шим органам влади району, краєзнавцям, учи-
телям-філологам, переможцям творчих кон-
курсів Ічнянського району:

Богдана Шевченко. Ічнянщина. Крізь віки. 
Ічнянщина. Зошит перший. – Фотоальбом. 
2010 р.

Богдана Шевченко. Ічнянщина. Качанів-
ка. Тростянець. Зошит другий. – Фотоаль-
бом. 2010 р.

Богдана Шевченко. Ічнянщина. До Удаю, 
до Іченьки, до Смошу, до Остра… Зошит тре-
тій, частина перша. – Фотоальбом. 2010 р.

Богдана Шевченко. Ічнянщина. До Удаю, 
до Іченьки, до Смошу, до Остра… Зошит тре-
тій, частина друга. – Фотоальбом. 2010 р.

Літературно-мистецька Ічнянщина. Іме-
на та здобутки. – Літературно-художнє видан-
ня. 2011 р.

Ічня — місто козацької слави. Комплект 
кольорових фотокалендарів на 2012 рік. – 8 
сюжетів. 2011 р.

Ічнянщина. Комплект кольорових фотока-
лендарів на 2012 рік. – 12 сюжетів. 2011 р.

Богдана Шевченко. Качанівка, душі спо-
чинок… – Фотопутівник. 2011 р., 2012 р.

Тетяна Чумак, Віталій Шевченко. Літерато-
ри Ічнянщини. 100 імен / 700 відомих ічнян-
ців: митці, науковці, діячі культури. – Літера-
турно-художнє видання. 2012 р.

Богдана Шевченко. Тростянець. – Фото-
альбом. 2012 р.

Формування культурно-побутового се-
редовища палацово-паркових комплексів 
другої половини ХVІІІ – початку ХХ століття. 
– Науково-популярне видання. 2012.

Віктор Моренець, Віталій Шевченко. Ічнян-
ці в Армії УНР. – Науково-популярне видання. 
2013 р.

Оживає минувшина. Творчість ічнянців. – 
Літературно-художнє видання. 2013 р.

Готуються до друку:
Костянтин Самбурський. Щоденники.
Оживає минувшина. Творчість ічнянців. 

Том 2.
З історії Ічнянщини. Першоджерела.
На благодійну видавничу програму Фонд 

Віталія Шевченка вже витратив понад 260 000 
гривень.

Тут подано лише видання Фонду за останні 
кілька років. 

У публікації на цих сторінках газети вико-
ристано архівні фото з фотокниги Віталія Шев-
ченка «Жити в цікавий час». Це частина вели-
кого архіву фотографій автора, які він робив  
останніми десятиліттями і де відображено ба-
гато цікавих, знакових подій нової української 
історії. 

«Ми в боргу перед 
нашою історією» 

Віталій 
ШЕВЧЕНКО:

— Політика теж 
змінювалася? 
— Безумовно. Я першу 

виборчу кампанію провів у по-
їздках по селах, ходив по багню-
ці від хати до хати. Другі вибори 
виграв, теж витративши мізерні 
кошти. А в цей час у політику вже 
йшли люди, які тратили на вибо-
ри мільйони. Коли я втретє при-
йшов до Верховної Ради у 2005 
році, побачив, якою тяжкою, гні-
тючою тут стала атмосфера.

— Ви можете якось охарак-
теризувати 10 років президент-
ства Кучми? 

— Це страшне десятиліття, 
воно цікаве для істориків, але 
тяжке для людей, які це пережи-
вали та й зараз переживають, 
особливо для старшого поколін-
ня. Молоде покоління, думаю, з 
цим усім справиться. Історія все 
розставить по місцях, у тому чис-
лі й щодо президентів, коли спо-
чатку ними захоплюються, а по-
тім затоптують  їх ногами. Щодо 
наступних після Кучми п’яти ро-
ків, тобто президентства Ющен-
ка, звичайно, прикро, що втра-
тили можливості й водночас 
було таке шарпання у структурах 
влади. 

— Ви й самі були залучені 
до цих структур, обіймаючи ви-
соку посаду спершу заступни-
ка, а потім кілька років і голови 
Національної ради з питань те-
лебачення і радіомовлення. 

— Зазначу, що у мене в ка-
бінеті не було спецзв’язку, мене 
не смикали, не викликали без 
діла нагору. Звичайно, були роз-
мови з президентом Ющенком…

 — Дехто до нього не міг до-
стукатися роками.

 — Ми розмовляли, заси-
джувалися подовгу, причому не-
сподівано, коли я йшов на кіль-
ка хвилин, а говорили годинами. 
Для Ющенка було багато ціка-
вого в тому, що він чув від мене 
як голови Нацради, видно було, 
що він цього і близько не знав. 
Але час був непростий. З одно-
го боку, всі розуміли погляди 
Ющенка, і це вважалося хоро-
шим тлом для проведення укра-
їнських ідей, зокрема в інфор-
маційній сфері. Але водночас 
ми були пущені напризволяще, 
робили лише те, що вдавалося, і 
це було дуже важко. Щось вда-
валося Нацраді зробити лише 
завдяки великим компромісам 
із самими мовниками. Бо вони 
могли знайти безліч причин, 
аби цього не робити. Адже що 
таке наші телеканали? Це могут-
ні механізми олігархів, і справ-
жні власники медіа недосяжні. 
З ними треба було постійно пра-
цювати. Нам вдалося за ті кілька 
років хоч щось зробити для на-
ціонального медіа-простору, бо 
на перших порах там були ліче-
ні відсотки українського продук-
ту. Але як легко можна було нині 
відкотитися назад. На де яких ка-
налах українського майже не за-

лишилося. І загалом наш медіа-
простір, зокрема електронний, 
ні який. Можете тоді уявити, що 
робиться в регіонах країни, всі ж 
беруть приклад із загальнонаці-
ональних каналів.

— А друковані медіа? 
— По суті, не залишилося 

україномовних щоденних газет, 
окрім «України молодої», яка вже 
теж виходить не щодня. Видань, 
які послідовно відстоюють наці-
ональні позиції, зовсім небага-
то.

— Якою, на Ваш погляд, є 
гуманітарна сфера нашої дер-
жави? 

— Нині це поле для суспіль-
них спекуляцій. Як правило, гу-
манітарними проектами почина-
ють займатися люди, в яких ціл-
ком конкретна політична мета. А 
людей, які проводять цю роботу 
жертовно, бракує. Це видно, зо-
крема, і на прикладі фестивалю 
«Кришталеві джерела». 

— Поговорімо докладніше 
про цей Ваш цікавий і великий 
проект. 

— Цьому дитячому фестива-
лю вже 20 років, і то один з най-
більших фестивалів аудіо-, ві-
деомистецтва. Але останні три 
роки я проводив цей міжнарод-
ний фестиваль самотужки, за 
власні кошти, а також випрошу-
ючи їх у благодійників. Зрештою, 
передав своє головування в орг-
комітеті Національній раді з пи-
тань телебачення і радіомовлен-
ня, яка переважно й займається 
проведенням фестивалю. Пра-
цюю тепер як член комітету. 

— Інтерес школярів, мо-
лоді до фестивалю великий?

— Дуже. Люди, які пройшли 
через цей фестиваль, зараз пра-
цюють у мистецтві, на телека-
налах. Навіть на фінальну час-
тину фестивалю збираються по 
сто осіб, які вже пройшли відбір 
на місцях. Рівень гідний, номі-
нації — кіно, фото, телебачення, 
радіо. 

— А хто мав би долучитися 
до проведення такого цікавого 
фестивалю? 

— Я виходив на багатьох по-
садовців, розсилав їм продук-
цію учасників фестивалю. Від-
гукнулося товариство «Просві-
та», яке було одним зі спонсорів 
фестивалю, виділили більш як на 
8 тисяч гривень своїх книжко-
вих видань, і це були гарні при-
зи учасникам. А від державних 
структур? Ніякого сприяння від 
Міносвіти, хоч це фестиваль для 
школярів, жодної копійки допо-
моги. Трохи допомогло Міністер-
ство культури через свій фонд 
розвитку кіномистецтва. Біль-
ше ніхто нічого. Це ганьба. Нато-
мість якось я виявив, що чинов-
ники «списують» на фестиваль 
сотні путівок, які начебто виділи-
ли дітям.

Нині час тимчасових лю-
дей. Жоден чиновник не знає, 
чи може він встигнути щось зро-

бити на своїй посаді, а чи скоро 
полетить униз. Ніхто не вірить, 
що у владних структурах мож-
на працювати жертовно, не ди-
витися на кон’юнктуру.  А се-
ред бізнесу — одиниці, які без-
корисливо щось жертвують на 
добрі справи. 

 

Родом з дитинства, 
з рідної землі

 — Маючи насичену біогра-
фію політика, громадського ді-
яча, державного посадовця, 
журналіста, Ви нині захопилися 
крає знавством. 

— Діти сміються, що в мене 
тепер почалося третє життя, 
якщо першим рахувати журналіс-
тику, другим — політику. І це жит-
тя, від якого отримую величезну 
насолоду. Коли я вийшов на своїх 
юних земляків з цими краєзнав-
чими проектами, вони просто сві-
тилися від радості, бо давно праг-
нули цього. Вже перші конкурси 
мали величезний резонанс. За-
раз мій благодійний фонд прово-
дить уже другий конкурс «Родина, 
Ічнянщина, Україна», в якому бе-
руть участь діти мого рідного Іч-
нянського району Чернігівщини. 
Через райгазету запустили та-
кож конкурс «Історія вулиці, істо-
рія села». Матеріалів надходить 
стільки, що по обох конкурсах 
плануємо видати їх окремими 
книгами. 

Започаткували великий про-
ект, а це буде не один том, — «Іч-
нянщина в документах, розпові-
дях цікавих людей, листах, що-
денникових записах». Буде бага-
то розповідей про невідомих, але 
дуже цікавих земляків. Працює 
редколегія видання, зібрали ба-
гато архівних фотографій, доку-
ментів. Віднайшли цілі рукописи 
з історії краю. Є матеріали з епо-
хи козаччини, родоводи сімей. 
Люди несуть нам рукописи, про-
понують видати. І все це дійсно 
треба видавати. 

А ось вийшло ще одне уні-
кальне видання — «Літератори 
Ічнянщини: 100 імен».

— Такий великий том лише 
по одному району!

— Взагалі в нас не сто, а біль-

ше літераторів, ми проводили 
відбір, кого внести до цієї анто-
логії. Додаємо в книзі довідник 
про вихідців з Ічнянщини — пись-
менників, артистів, художників. 
Ічнянщина дала таких видатних 
письменників, як Степан Василь-
ченко, Василь Чумак, на нашій 
землі багато разів бував, творив 
тут Тарас Шевченко. 

— Досить згадати знамени-
ту Качанівку або історичне село 
Іржавець і однойменний вірш 
Кобзаря. 

— Це солідне видання також 
є благодійним проектом. Фонд 
видав книгу, з тим щоб у кожну 
школу району дати по 30 – 40 
примірників. Хто виконує цю ве-
лику видавничу роботу? Залу-
чили чимало людей, кілька моїх 
земляків працюють у Києві в ар-
хівах і бібліотеках. На місці, на Іч-
нянщині, допомагають просвітя-
ни, вчителі, бібліотекарі. У моєму 
районі є відділення Національної 
спілки письменників України. По-
над 50 осіб об’єднує літературно-
мистецька студія, щороку вида-
ють по 10 книжок, зареєструва-
ли власну газету. 

— Очевидно, Ваші перші по-
мічники в цій цікавій справі — 
діти. У Андрія Шевченка, відомо-
го журналіста, політика, депу-
тата парламенту трьох останніх 
скликань, є час для цієї справи?

 — Не так багато, але допо-
магає з інтересом, охоче. А донь-
ка Богдана взагалі захоплена ви-
давничою справою. Досить ска-
зати, що вона вже є авторкою 
близько десятка виданих фото-
альбомів. Майже всі — присвя-
чені Ічнянщині.

Усі видання прагнемо ро-
бити в якісному поліграфічному 
оформленні. Книги накладом не 
менш як півтори тисячі, щоб роз-
силати безкоштовно на бібліоте-
ки, школи не лише Ічнянщини, а й 
по всій Чернігівщині. 

Знаєте, кожна місцевість, ко-
жен край України мають таку ж 
багатющу історію, її просто треба 
відкривати, доносити до людей. Я 
всім цим просто захоплений. 

Спілкувався 
Петро АНТОНЕНКО 

2012 р. 
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Бліц-інформ
Товариство «Меморіал» 
у Росії оголосили 
«іноземним агентом» 
Замоскворецький суд Москви зобов’язав 

правозахисний центр «Меморіал» зареєструва-
тися як іноземного агента.

Представник «Меморіалу» в суді визнав 
факт отримання фінансування з-за кордону, але 
наголосив, що «Меморіал» не займається полі-
тичною діяльністю, не здійснює впливу на гро-
мадську думку і ухвалення державних рішень, а 
отже, не може бути зарахований до іноземних 
агентів.

Відповідно до законодавства у Росії, «іно-
земним агентом» є некомерційна організація, 
яка отримує грошові кошти та інше майно від 
іноземних держав, громадян, організацій (у 
тому числі міжнародних) і бере участь у політич-
ній діальності на території РФ в інтересах іно-
земних джерел.

Раз на півроку «агенти» повинні звітувати 
про свою діяльність та персональний склад ке-
рівних органів, щокварталу — про витрачання 
грошових коштів і використання іншого майна. 
Раз на рік органи РФ перевіряють «іноземних 
агентів», є також позапланові перевірки, які мо-
жуть проводитися за повідомленнями про «на-
явність у діяльності ознак екстремізму».

«Меморіал» — товариство, котре займаєть-
ся збереженням пам’яті стосовно політичних 
репресій у СРСР у XX сторіччі та правозахисною 
діяльністю. Засноване 1989 року. Відіграло ве-
лику суспільну роль в часи перебудови, розвін-
чання тоталітарного режиму СРСР. 

Джемілєву присудили 
польську Премію Солідарності
Лідер кримських 

татар Мустафа Джемі-
лєв удостоєний першої 
польської Премії Со-
лідарності. Джемілєв 
вважає цю премію «ве-
личезною моральною 
підтримкою». «Це також 
жест підтримки нашого 
(кримськотатарського) 
національного руху».

Нагороду Джемілєву вручив президент 
Польщі Броніслав Коморовський. Був присутній 
президент США Барак Обама.

Премія Солідарності вручається вперше, її 
заснували з нагоди 25-ої річниці першого «круг-
лого столу», який повернув Польщу до демокра-
тії.

Сама премія у грошовому еквіваленті скла-
дає 250 тисяч євро, а її лауреат обере також 
проект, в який Польща інвестує ще 700 тисяч 
євро.

Презентовано новий 
відеоурок для школярів — 
про Конотопську битву
Проект «Екстрені уроки історії» презентував 

новий відеоурок для школярів — про Конотоп-
ську битву 1659 року.

За словами організаторів, тема Конотоп-
ської битви, де союзне військо Гетьманщини і 
Кримського ханства розгромило експедиційний 
корпус Московії, дуже важлива у вивченні укра-
їнської історії, оскільки це «перша україно-ро-
сійська війна».

«Це продовження нашого старого проекту 
«Антитабачниківські уроки історії», — розповіла 
куратор проекту Оксана Левкова. — В його рам-
ках уже вийшли диск і методичка «Карпатська 
Україна», і наші волонтери по всій країні зроби-
ли так, що їх переглянуло сто тисяч людей».

На зібрані пожертви вдалося видати 500 
примірників дисків і 1000 методичок про Ко-
нотопську битву. До створення 16-хвилинного 
фільму приєдналися сотні людей, які працювали 
безкоштовно і на добровільних засадах.

«Цей відеоролик — дуже потрібна річ, адже 
у більшості людей домінує зорова пам’ять, — 
підкреслив викладач історії, заслужений учи-
тель України Яків Гольденберг. — І якщо у вось-
мому класі діти переглянуть цей урок, то, мож-
ливо, через десять років у них не буде відчуття 
«старшого і молодшого брата». Вони не будуть 
думати, що українці дуже нещасні й без підтрим-
ки «старшого брата» загинуть» . 

Організатори зазначають, що насамперед 
диски і методички про Конотопську битву будуть 
спрямовані до східних і південних шкіл, де діти 
не мають можливості об’єктивно вивчати істо-
рію України. Також вони обіцяють розмістити ві-
део в Інтернеті для вільного користування.

Наступним проектом у рамках «Екстрених уро-
ків історії» буде створення фільму «Холодний Яр». 

«Солідарність»  
всього народу

З нагоди Свята Свободи, яке 4 черв-
ня святкують у Польщі, пропонуємо 
стислий виклад історичних подій кінця 
XX століття, вирішальних для здобуття 
Польщею свободи і суверенності, пер-
шим провісником якого були вибори 
4 червня 1989 р. до Сейму та Сенату. 

Безпосередніми наслідками цих по-
дій стало повалення Берлінської сті-
ни та відновлення повної незалежнос-
ті країнами Центрально-Східної Європи. 
Серед сучасних істориків домінує пе-
реконання, що переломним моментом, 
який вплинув на появу Незалежної са-
моврядної професійної спілки «Солідар-
ність», можна вважати візит до Польщі 
Папи Римського, поляка Івана Павла II, 
у червні 1979 року. Обрання кардинала 
Краківського Кароля Войтили на пап-
ський престол у жовтні 1978 року було 
дуже погано сприйняте керівництвом 
Польської об’єднаної робітничої партії 
та соціалістичної Польщі. Під час про-
повіді у Варшаві Папа Римський ска-
зав: «Нехай зійде Дух Твій! Нехай зійде 
Дух Твій! І оновить обличчя землі!... Цієї 
землі!» — слова, які додали відваги сус-
пільству і робітникам. 

Наступного року країною прокоти-
лася хвиля страйків економічного ха-
рактеру, спрямованих при цьому проти 
системи, що панувала у Польській На-
родній Республіці. Їх результатом ста-
ло підписання страйковими комітетами 
у Ґданську, Щецині та Ястшомбі домов-
леностей з владою ПНР у серпні 1980 
року. Головним досягненням повста-
лих робітників була гарантія реєстрації 
НСПС «Солідарність» та реалізація 21 
вимоги страйкарів.

Потім було кілька років боротьби по-
ляків за оновлення країни. Напруга до-
сягла апогею, і 1980 року в країні ввели 
воєнний стан. 

Але влада комуністичної Польщі, 
не будучи в змозі впоратися з хвилею 
страйків, що охопили країну в кінці 80-х 
років минулого століття, ухвалила рі-
шення піти на переговори з опозицією.

6 лютого 1989-го пройшла перша 
нарада так званого круглого столу між 
владою та профспілкою «Солідарність» 
— за участю представників церков як 
спостерігачів.

Після двох місяців переговорів було 
вирішено дати доступ опозиції до дер-
жавних ЗМІ, створити пост президента 
Польщі та провести вільні вибори пар-
ламенту. 4 червня 1989 року їх з вели-
кою перевагою виграла «Солідарність».

4 червня 1989 року — 
день, який змінив світ 
Польща відзначає 25-річчя пер-

ших частково вільних виборів до пар-
ламенту. 

Центральні видання широко повідо-
мляють про візит президента Барака 
Обами у Варшаві, саміт країн Централь-
но-Східної Європи, призначення Наго-
роди Солідарності лідерові кримських 
татар Мустафі Джемілєву та взагалі — 
25 роковини перших після ІІ світової ві-
йни частково вільних парламентських 
виборів у Польщі, які змінили хід історії 
не лише в державі, а й у нашому регіоні.

Цими днями Варшава знову стає 
політичною столицею світу, подібно як 
чверть століття тому, коли відбулися 
перші частково вільні вибори. Кілька 
місяців тому, коли президент і уряд пла-
нували урочистості з нагоди 25-ої річ-
ниці свята, план був такий, щоб пере-
дусім нагадати світові про роль Польщі 
у поваленні комунізму. Наступ Росії на 
Україну змінив характер святкувань. 
Нині на перший план виходять сучас-
ні питання, тобто необхідність ставити 
чоло путінській спробі відбудувати ім-
перію — наголошує публіцист видан-
ня «Gazeta Wyborcza» Мирослав Чех. У 
вівторок у Варшаві Обама заявив про 
остаточне закінчення «перезаванта-
ження» у взаєминах США – Росія, і по-
вернення до традиційної моделі амери-
канської політики щодо Європи і Росії. 
Мирослав Чех наголошує, що вибір По-
рошенка підтвердив: українці хочуть не-
залежністі своєї країни і її цілісності. А 
сам Порошенко отримав великий кре-
дит довіри від західних держав.

І очевидно, беручи до уваги той факт, 
що маємо роковини виборів 4 червня 
1989-го, центральні видання поверта-
ються на чверть століття назад. 

Тижневик «Polityka» провів опиту-
вання серед поляків, хто, на їхній по-
гляд, мав вирішальний вплив на історію 
країни між 1989-им та 2014 роками. Ні-
кого не здивує, напевно, те, що перше 
місце посів лідер «Солідарності» Лєх Ва-
ленса, далі — екс-президент Александр 
Кваснєвський, на третьому місці — пер-
ший некомуністичний прем’єр-міністр 
Польщі, покійний вже Тадеуш Мазо-
вєцький. А стосовно подій, які вплину-
ли на історію країни, тут поляки назва-
ли смерть Папи Івана Павла ІІ, далі — 
вступ Польщі до ЄС, на третьому місці 
— Смоленську катастрофу, в якій заги-
нув президент Лєх Качинський та понад 
90 інших чільних особистостей країни, і 
на четвертому місці — членство Польщі 
в НАТО.

У Польщі судили 
генерала, який у 1981-му 

саджав опозиціонерів
Окружний суд міста Щецин засудив 

колишнього генерала міліції часів Поль-
ської Народної Республіки до двох років 
тюрми. Це перший вирок у Польщі, який 
карає за інтернування активістів опози-
ційного руху «Солідарність» під час воєн-
ного стану в Польщі (1981 – 1983 pp.). 
«Позбавляючи людей свободи без юри-
дичного підґрунтя, генерал Громадянської 
міліції Ярослав В. здійснив комуністичний 
злочин», — прокоментувала своє рішення 
суддя, яка розглядала апеляцію.

Генерал В. у грудні 1981 року був во-
єводським комендантом міліції у Щецині. 
12 грудня 1981-го, за день до офіційного 
оголошення про воєнний стан, він підпи-
сав наказ про арешт діячів незалежного 
профспілкового руху «Солідарність». Спи-
сок цих діячів для генерала підготувала 
Служба безпеки соціалістичної Польщі, 
відповідного рішення суду не було. Затри-
маних активістів били і принижували.

2006 року Ярослава В. було затрима-
но за зверненням відділу розслідувань Ін-
ституту національної пам’яті Польщі. Він 
провів під арештом два тижні і вийшов під 
заставу.

Слідчий ІНП наголошував, що декрет 
соціалістичної влади про інтернування 
вийшов аж 17 грудня 1981-го, тобто рі-
шення генерала про арешт було незакон-
не і злочинне навіть за кодексом соціаліс-
тичної Польщі.

Під час слідства суд заслухав 96 свід-
ків, у тому числі тих, які в часи ПНР займа-
ли найвищі державні посади. Свідчення 
дав і колишній голова Громадянської мілі-
ції Чеслав Кіщак, засуджений 2012 року 
за введення воєнного стану.

У 2010 році районний суд Щецина ви-
знав генерала винним у злочинах проти 
людства, які не мають строку давності, і 
присудив йому два роки ув’язнення. За-
хист подав апеляцію до окружного суду, 
але там вирок визнали справедливим, 
назвавши рішення міліцейського генера-
ла «комуністичним злочином», «злочином 
проти людства» і «політичними пересліду-
ваннями».

Загалом рішення генерала В. визна-
чили долю 67 поляків, які в результаті по-
трапили до таборів і тюрем.

Воєнний стан ввели в Польщі 13 груд-
ня 1981 року, кілька тисяч діячів опозиції 
були інтерновані, а страйки придушували-
ся за допомогою армії. Багато опозиціо-
нерів з незалежного профспілкового руху 
засудили до тюремного ув’язнення, а де-
які були змушені емігрувати. Воєнний стан 
офіційно скасували в липні 1983 року.

Як відомо, у травні 2014 року в Буда-
пешті засудили до 5,5 років позбавлення 
волі міністра внутрішніх справ соціаліс-
тичної Угорщини Белу Біску за його участь 
у репресіях проти учасників антирадян-
ського повстання 1956 року.

У червні 2012 року в Польщі суд за-
судив до різних термінів тюремного 
ув’язнення (умовно) чотирьох колиш-
ніх міліціонерів. У 1987 році вони, пере-
одягнувшись у цивільне, жорстоко побили 
учасників мирної демонстрації протесту.

2010 року в Польщі набув чинності за-
кон, згідно з яким колишні співробітни-
ки спецслужб Польської Народної Респу-
бліки, а також члени військової ради, які 
ввели в країні 1981 року воєнний стан, 
позбавляються привілеїв при нарахуван-
ні пенсій.

ПОЛЬЩА: 
25 РОКІВ НОВОЇ ІСТОРІЇ

Варшава,Королівський палац. 
Фото Петра Антоненка
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Шарль Азнавур: 90-річчя
Французький шансоньє, 

письменник і актор вірменсько-
го походження. Згідно з опи-
туванням журналу Time і CNN 
(1998), Азнавур визнаний кра-
щим естрадним виконавцем XX 
століття. 

З 5 травня 2009 року є по-
слом Вірменії в Швейцарії та по-
стійним представником країни в 

штаб-квартирі ООН. Постійно живе у Швейцарії. 
Шарль Азнавур (фр. Charles Aznavour) народився 22 

травня 1924 року в Парижі в сім’ї вірменських емігрантів, 
які виїхали до Франції 1922 року. Справжнє ім’я — Шахнур 
Вахінак Азнавурян. 

Навчався в дитячій артистичній школі, пізніше — в цен-
тральній школі TSF (Париж). З 9 років співав і грав на сцені, 
1936 року дебютував у кіно. 

Спочатку виступав у дуеті з композитором П’єром Ро-
шом. Обох помітила Едіт Піаф, і 1946 року Азнавур і Рош 
узяли участь в її турне по Франції та США. Відтоді почалася 
професійна кар’єра Азнавура як шансоньє. Однак рішучий 
прорив на музичний Олімп стався 1956 року, після вдалих 
концертів у Касабланці та Парижі, де у відомому залі «Олім-
пія» він довгий час виступав тричі на день. 

На початку 1960-х Азнавур дав концерти в нью-
йоркських залах «Carnegie Hall» і «Ambassador Hotel», а піз-
ніше на фірмі Френка Сінатри «Reprise Records» випустив 
свій перший американський альбом. 

Написав більше тисячі пісень, які виконував сам, а та-
кож такі всесвітньо відомі виконавці як Рей Чарльз, Боб Ді-
лан, Лайза Міннеллі, Хуліо Іглесіас та інші. Суперхіт «Вічне 
кохання» Азнавур чудово виконує разом із ще одною зіркою 
французької естради Міррей Матьє. Створив чимало пісень 
на вірменську тематику.

Шарль Азнавур — автор музики до оперет «Monsieur 
Carnaval» (1965), «Douchka» (соавт., 1973) і «Lotrek» (2004). 

У 1988 році після землетрусу в Спітаку шансоньє засну-
вав благодійну асоціацію «Азнавур для Вірменії» і організу-
вав декілька акцій зі збирання допомоги постраждалим. 

Азнавур — почесний посол Вірменії в ЮНЕСКО. Іменем 
співака за життя названо площу в Єревані, пам’ятник йому 
встановлено у вірменському місті Гюмрі. 

26 грудня 2008 року Шарль Азнавур став громадяни-
ном Вірменії. 

2007 року опублікував у видавництві «Flammarion 
Quebec» книгу «Mon pere, ce geant». Це не перший досвід му-
зиканта в художній літературі: раніше були опубліковані дві 
автобіографії Азнавура, а також збірки текстів його пісень. 
Книга містить 16 коротких замальовок побутового, мему-
арного, псевдобіографічного, публіцистичного та фантас-
тичного характеру. 

Шарль Азнавур також регулярно знімається в кіно: він 
з’являвся на екрані в більш ніж 60 фільмах. Особливе місце 
в акторській творчості займає фільм Атома Егояна «Арарат» 
(2002), присвячений геноциду вірмен 1915 року. 

Видатний співак відзначив свій ювілей у творчому 
пошуку.

ФІФА заборонила Росії брати 
кримські клуби 
до свого чемпіонату
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила про-

ти російських планів з футбольної «анексії» Криму. Про це 
йдеться в документі, який адресований Російському фут-
больному союзу (РФС) і підписаний генеральним секрета-
рем ФІФА Жеромом Вальке.

«... У цьому контексті ми хотіли б підкреслити, що згідно 
зі ст. 84 Статуту ФІФА асоціації, ліги або клуби, афілійовані 
до члена ФІФА, можуть приєднатися до іншого члена ФІФА 
або брати участь у змаганнях на території цього члена у ви-
няткових обставинах.

Більше того, у кожному такому випадку дозвіл має на-
даватися обома відповідними асоціаціями членами ФІФА, 
відповідною Конфедерацією та ФІФА. З документа, який ви 
надали нашій увазі, випливає, що РФС має намір афіліюва-
ти асоціації та клуби, які вже афілійовані до Федерації фут-
болу України, а в такому випадку, мабуть, повинна застосо-
вуватися ст. 84 статуту ФІФА». 

Нагадаємо: в Росії заявляли, що не матимуть перешкод 
для того, щоб перевести команди з Криму, насамперед 
йдеться про «Таврію» і «Севастополь», до свого чемпіонату.

Кримські клуби у наступному 
чемпіонаті Росії не гратимуть
Футбольні клуби Криму не мають можливості почати тур-

ніри сезону-2014/15 у чемпіонаті Росії. Про це заявив по-
чесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав 
Колосков.

«Шансів на старт кримських клубів у чемпіонаті Росії не-
має жодних — ні у прем'єр-лізі, ні у нижчих дивізіонах», — ска-
зав він. «Окреслити свою позицію та довести ФІФА свою пра-
воту  —  це довгий процес, а перед чемпіонатом світу цим ніх-
то не займатиметься».

У Росії вирішили перенести питання про участь україн-
ських клубів в їхньому чемпіонаті. 

Тим більше, на черзі — інший політично-футбольний 
скандал: спортивна громадськість усе наполегливіше по-
рушує питання, наскільки законно Росія кілька років тому 
отримала від ФІФА право на проведення чемпіонату світу 
2018 року. 

Вельмишановний пане редакторе! У 
числі 31 газети «Світ» надруковано дуже 
цінну статтю — «Просвіта» заявила про 
вимоги до влади, що буде обрана на ви-
борах, і підтримала Петра Порошенка». 
Також подано звернення інтелектуальної 
еліти до українського народу. Зрозуміло, 
це стосується і української громади у сві-
ті сущому.

Ці вимоги — всеукраїнського значен-
ня і мають бути взяті до уваги Президен-
том, урядом, Верховною Радою. Це ті ви-
моги, які українськими урядами досі не за-
стосовувалися. Я надіюсь, що до цих ви-
мог і звернення приєднається українська 
спільнота на еміграції.

Прочитавши цю статтю, я як емігрант з 
далекої Австралії вирішив до висловлених 
двадцять однієї вимоги додати і мої, що їх 
варто знати нашим чиновникам. 

Щоб уникнути етноциду, сепаратизму, 
ксенофобії, потрібно, аби всі організації 
— політичні, духовні, професійні, наукові, 
ветеранські, мистецькі, молодіжні й інші 
— були урядово зареєстровані на право 
свого існування. Якщо статут відповідає 
вимогам Конституції, організація отри-
мує право на діяльність. За порушення 
— позбавляється права існування. Вжи-
вання організаціями із нацменшин укра-
їнського титулу для обману забороняєть-
ся. Приклад — УПЦ МП. Тут слово «УКРА-
ЇНСЬКА» вжито підступно для обману, бо 
ця імперсько-московська церква є анти-
українська. Так само — КПУ. Раніше була 
КПУ, яку Москва фізично знищила. На-
томість створила КП в УРСР як філію КП 
СРСР. 

Чому не приділяється уваги до НАРОД-
НОГО ТЕАТРУ? Бо ж українські національні 
театри Кропивницького, Карпенка-Каро-
го відіграли найбільшу роль у відродженні 
менталітету українських мас. 

У час чорної доби влади Януковича 
– Азарова у ВРУ було прийнято багато 
антиконституційних і антинародних за-
конів засобом КНОПКОДАВСТВА. Тому 
вони є юридично і логічно безправні, їх 
потрібно законним чином переглянути і 
анулювати.

Варто запровадити кримінальний за-
кон, яким карати тих, хто прославляє зло-
чинні режими — шовіністичний, варвар-
ський московсько-комуністичний та бру-
тальний німецький націонал-соціалізм.

Бажано, щоб була універсальна газе-
та в державі. Наприклад, «Україна», яка 
базувалася б на журналістах-патріотах 
без політичних підпорядкувань. Нібито 
державна газета, до якої люди мали б до-
віру. Таку газету мав би частково фінансо-
во підтримувати наш уряд.

Про нашу МОВУ. Дехто говорить, що 
треба робити різні комітети із зацікавлен-
ня дітей до навчання української мови. Ці 
заходи більш потрібні нам у країнах про-
живання українців, бо асиміляція забирає 
від нас мову. Але в Українській Унітарній 
Незалежній Державі це не випадає. 

За час чотирьох президентських ка-
денцій ніхто не дбав про відродження на-
ціональних цінностей українського наро-
ду. Понад 300 років українство перебува-
ло в рабському стані. За будь-які прояви 
українства загрожувала смерть, тюрма, 
табори в Сибіру.

Ми маємо право сьогодні на украї-
нізацію на всіх відтинках життя в рідній 
Україні.

Я б пропонував новим державним ор-
ганам запровадити 300-місячну україні-
зацію із державним фінансуванням. Бо, 
не повернувши наших національних цін-
ностей, починаючи нашою цивілізацією 
від часів Мезинської культури аж до сьо-
годення, без набуття ідейно-національ-
ного менталітету ми не матимемо УКРАЇН-
СЬКОЇ НАЦІЇ і так само УКРАЇНСЬКОЇ СТА-
БІЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ.

Я не політик, не журналіст. Але, про-
живши 96 років і зазнавши «щастя» від 
варварського московсько-комуністично-
го режиму та брутального німецького на-
ціонал-соціалізму, хочу дещо сказати сьо-
годенному громадянству. Коли я відвідав 
Київ та Канів і пощастило промовляти че-
рез радіо, порівняв гітлерівський націо-
нал-соціалізм із московським націонал-
шовіністичним під маскуванням комуніз-
му і сказав, що московський націонал-шо-
вінізм порівняно з німецьким є пеклом, то 
коментарі проти мене посипалися з усіх 
міст України та з «сєвєра» — Московщини. 
Тож я побачив, що вся Україна охоплена 
КҐБівсько-путінською агентурою. 

У минулому я колгоспник колгоспу «Ко-
мунар» Березотицької сільради на Лубен-
щині.

З респектом пошани і найкращими по-
бажаннями до вас — 

Федір ГАБЕЛКО, 
українець з Австралії, 

читач газети «Світ-інфо» 

70-річчя Другого фронту
У французькій провінції Нормандії Європа і світ відзначи-

ли 70-річчя відкриття Другого фронту в Другій світовій війні. 
6 червня 1944 року західні созники антифашистської 

коаліції, насамперед США, Англія, Франція, висадкою де-
санту в Нормандії відкрили Другий фронт проти Німеччини 
та її союзників. Це призвело до рішучого переходу світової 
війни до заключної стадії і менше ніж через рік — до пораз-
ки фашистської коаліції та завершення найбільшої війни в 
історії людства. 

У торжествах у Франції взяли участь керівники багатьох 
держав світу. Учасником торжеств був і новообраний Пре-
зидент України Петро Порошенко.

Найпочеснішими гостями ювілею були ветерани війни 
— воїни антифашистської коаліції (на фото — на березі 
океану). 

Втім, кому з виборців 
уже це цікаво? Така мізе-

рія голосів — що по Україні зага-
лом, що по області — свідчить: за сво-
їх голів не голосували навіть більшість 
членів їхніх партій, якщо вірити партій-
ній статистиці про це членство. Не ка-
жучи вже, щоб загітували голосувати 
ще когось.

Один нерядовий рухівець днями 
розповідав мені, начебто голова Руху 
Куйбіда був просто «технічним канди-
датом», що працював на Порошенка 
з метою відібрати голоси в Юлії Тимо-
шенко. Дивовижно. По-перше, ох і 
утяли: «відібрали» аж шість сотих. По-
друге, ще невідомо, від кого відбира-
ли. По-третє, і це головне: чи не ганеб-
но такій за назвою партії бути техніч-
ною? Чому не можна було просто офі-
ційно ухвалити рішення про підтримку 
певного кандидата? А якщо ваш кан-
дидат технічний, то перейменуйте пар-
тію НРУ в ТРУ —  «Технічний Рух Украї-
ни», простіше — ТРУтні. 

Все це не смішно, а сумно. Бо на-
ціонально-демократичний спектр 
політикуму після розколу Руху вже 
друге десятиліття не просто посла-
блений, а порожніє на очах. Пора-
хуймо, скільки за цей час пройшло 
виборів. І нулі, нулі, а зараз — дале-
кі від відсотків «шістки». При тому, що 

результати більш успішних політич-
них сил усе одно свідчать: національ-
но-демократичний сегмент повинен 
бути в нашому політикумі. За ним — 
славна історія боротьби за незалеж-
ність, за ним усе-таки ідеологія, а не 
імена чи гроші.

Однак вже друге десятиліття то-
чаться безпредметні розмови про 
об’єднання національно-демократич-
них сил. І все на місці. Вожді вгорі не 
бажають, маси на низах не здатні отя-
мити своїх ними ж обраних вождів.

Погром на цих виборах спону-
кає нарешті щось робити. Перш за 
все варто розібратися з торішнім 
об’єднанням Народного Руху і УНП. 
Чи відбулося воно насправді, фактич-
но і юридично? Бо що це за уламок під 
назвою УНП теліпається в політику-
мі, ще й офіційно висуває кандидатів 
на Президента держави? Доки тупцю-
ватимуть у цьому політикумі інші пар-
тії й партійки, начебто і національні, 
і демократичні? Мова про «За Украї-
ну» В. Кириленка, Європейську партію 
М.Катеринчука, а є ще ж і Українська 
партія, і Демократична (як славно по-
чинала, поки не пішла по руках), і УРП 
«Українська платформа  –  Собор», й 
«іменні» партії Поровського, Карма-
зіна, Соскіна. Невже треба чекати, 
поки Президент Порошенко зробить 

те, чого не зробив нерішучий Ющен-
ко? Викличе вождів і вождиків партій 
«на килим», стукне кулаком і скоман-
дує: «Партквитки на стіл!» І «кроком 
руш» або в президентську партію «Со-
лідарність», або, що було б логічніше, в 
об’єднану партію: чи в той же Народ-
ний Рух, попри такі провали і дискре-
дитацію, чи в зовсім нову.

А щодо Руху? У вересні відзнача-
ється 25-а річниця Народного Руху 
України. Ще раніше, влітку, готуються 
відзначити цей ювілей рухівці Черні-
гівщини. Хоча щодо нашої області ло-
гічніше було б відзначати не 25-річчя 
Руху, а 25-річчя утворення Руху — з 
огляду на те, що після його розколу пе-
реважна більшість нинішніх рухівців 
області майже півтора десятиліття пе-
ребували поза цією партією, в УНП. І 
не можна робити вигляд, що цього не 
було в природі. 

Втім, історію, навіть недавню, ні-
хто аналізувати, видно, не хоче. Що ж, 
головне — як бути далі. В тому числі 
на виборах, а це пік політичної діяль-
ності партій. А вибори парламентські 
та, може, й місцеві — не за горами. То 
невже націонал-демократія і далі буде 
нулями і «шістками»? Слово — за рядо-
вими партійцями.

Петро АНТОНЕНКО 

Листи читачів нашої газети

Відроджувати національний дух
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Радянське місто
1914 року почалася Перша сві-

това війна, яка почала відлік най-
більших трагедій ХХ століття. Чер-
нігівці відразу відчули її тривожне 
дихання, оскільки тисячі людей мо-
білізували і відправляли на фронт. 
Причини війни були незрозумілими 
і чужими всьому населенню краї-
ни. Росія втягнулась у війну, бажаю-
чи завоювати нові території на захо-
ді та півдні — до Карпат і Балкан, з 
мрією навіть про Константинополь 
(Стамбул). Російські політики підігрі-
вали антинімецьку істерію, що відо-
бражалось і на сторінках чернігів-
ської преси. 

Однак уже восени 1914 року 
ура-патріотичний запал почав про-
ходити. Стали отримувати перші по-
хоронки, привезли першого вбитого 
на війні офіцера-чернігівця. Потім у 
Чернігові з’явився госпіталь для по-
ранених солдатів, і чернігівські жін-
ки доглядали їх як сестри милосердя.

А ситуація в місті і країні погіршу-
валася щомісяця. Протягом двох ро-
ків війни в країні наростали еконо-
мічна розруха і криза влади, що була 
неспроможна ні вести війну, ні на-
лежним чином організувати суспіль-
не життя. Тому, коли у лютому 1917 
року в Чернігові стало відомо про 
відречення царя від престолу, біль-
шість населення сприйняла цю подію 
з радістю і надією. Міська дума під-
тримала революцію, ентузіазм на-
селення був настільки великим, що 
навіть чернігівські священики від-
мовились від царя-батюшки і вітали 
новий Тимчасовий уряд. На засідан-
ні міської думи Ілля Шраг заявив, що 
щасливий, бо дожив до народження 
демократії в Росії.

Власне, на той час політична вла-
да перейшла від царя до нового уря-
ду законним шляхом, що давало під-
стави сподіватися на мирний розви-
ток країни.

У місті з’явилися численні гро-
мадські організації, які вважали 
себе революційними і (або) демо-
кратичними. Невдовзі у Києві вини-
кла Центральна Рада, яка поступово 
почала перебирати на себе владу на 
території України. Чернігівська дума 
і майже всі місцеві партії та органі-
зації її підтримали.

Чернігів став центром політич-
ного життя регіону. Тут відбували-
ся численні зібрання, з’їзди, на яких 
обговорювалися найважливіші про-
блеми країни, губернії і міста. Черні-
гівці також брали участь у політично-
му житті України і Росії, посилаючи 
своїх делегатів на всеукраїнські та 
всеросійські збори і з’їзди. Тоді ж ви-
никло питання майбутнього України. 
Значна частина чернігівців, як і укра-
їнського суспільства загалом, були 
прихильниками автономії України в 
складі оновленої Росії. 

Однак усе сильніше лунали й го-
лоси за здобуття Україною повної 
незалежності. На одному зі з’їздів 
чернігівський гімназист Роман 
Бжеський говорив, що Україна така 
ж велика, як Німеччина і може бути 
однією з великих європейських кра-
їн. Кілька кроків у цьому напрямку 
зробила і Центральна Рада.

Однак «свято демократії»  було 
недовгим. На початку листопада 
1917 року владу в Росії захопили 
більшовики. На початку січня 1918 
року в Чернігові з’явилися москов-
ські червоноармійці. Вони заяви-
ли, що прибули сюди, аби встано-
вити радянську владу. Однак навіть 
керівник місцевих більшовиків Со-
фія Соколовська не підтримувала 
їх, оскільки вважала, що нову вла-
ду не можна приносити на багне-

тах. Соколовська, яка була 23-річ-
ною «культурною і добре вихованою 
панночкою делікатної вдачі», вияви-
ла особисту мужність, захищаючи 
чернігівців від погромів. Їй вдалося 
врятувати від розстрілу понад сімде-
сят чернігівців, які служили на фрон-
ті офіцерами, а потім повернулися до 
мирного життя.

З квітня 1918 року в Україні пра-
вив гетьман Павло Скоропадський, і 
до кінця року місто жило більш-менш 
спокійним життям. Однак у січні 
1919 року більшовики зайняли Чер-
нігів удруге. У жовтні з боку Києва 
прийшли білогвардійці. Вони зайня-
ли місто, але ненадовго, бо вже че-
рез місяць їх вибили з міста більшо-
вицькі частини. Відтоді в Чернігові 
утвердилась радянська влада.

У страшні роки соціальних кон-
фліктів більшість чернігівців засвід-
чила безкінечне прагнення до миру і 
спокою. Вони не хотіли воювати і не 
хотіли ніяких переворотів, тому під-
тримували Тимчасовий уряд, Цен-
тральну Раду і Гетьманат. Офіцери, 
які повернулися з окопів світової 
війни, замість того, щоб лізти в ко-
ловорот кривавої бійні, створили 
«Спілку трудящих офіцерів», а при ній 
— кафе-кондитерську, і продавали 
пончики. У 1919 році віруючі вирили 
комплекс нових печер, які за ім’ям 
ініціатора будівництва дістали назву 
Алімпієвих.

Однак заховатися від бурхливих 
подій військових конфліктів у кафе і 
печерах було неможливо. У кривавій 
круговерті частина чернігівців при-
мусово або добровільно потрапила 
до різнокольорових військ, де части-
на з них загинула. 

Більшовики займалися пошука-
ми і знищенням «класових ворогів». 
У липні 1919 року вони розстріляли 
тринадцять заручників, серед яких 
були найвідоміші представники міс-
цевої еліти, зокрема колишній голо-
ва земства Олексій Бакуринський. 
Денікінці влаштували єврейські по-
громи. Більшості дворян заради по-
рятунку довелося емігрувати. За ці 
роки населення Чернігова зменши-
лося на 6 тисяч осіб.

З 1920 року більшовики розпо-
чали в Чернігові будівництво соці-
алізму. Єдиним реальним кроком, 
який на певний час покращив життя 
тисяч простих чернігівців, став пере-
діл житла. У колишніх домовласників 
житло конфіскували або відібрали 
частково, поділили будинки на квар-
тири і таким чином намагалися вирі-
шити житлове питання. Також прове-
ли націоналізацію підприємств, але 
в місті їх було лише кілька.

У перші роки радянської вла-
ди склали новий план розвитку міс-
та. Найважливішим у ньому було те, 
що розвивалась вже традиційна для 
Чернігова ідея міста-саду. Тому пла-
нували розширення площі зелених 
насаджень. А найцікавішою була 

пропозиція провести на вулицях міс-
та мототрамвай. 

У 1920-х роках Чернігів до пев-
ної міри розглядали як місто-курорт. 
В одній з колишніх земських шкіл від-
крили Інститут фізичних методів ліку-
вання, де проходили курси оздоров-
лення хворі з різних регіонів країни.

У той період, крім переділу влас-
ності, радянська влада активно за-
ймалася ідеологічною обробкою на-
селення. Це почалося з того, що ски-
нули бюсти царям, на місце одного з 
них поставили погруддя Леніна, а по-
тім, на місце іншого, — радянсько-
го військового Фрунзе. Власне, то-
гочасні прості люди, особливо селя-
ни, часто сприймали більшовицького 
вождя як нового царя.

Одним із головних ворогів біль-
шовиків-комуністів стала церква. 
Церковне майно, що накопичувало-
ся століттями, в якому було багато 
речових пам’яток старовини і мис-
тецтва, пограбували й вивезли до 
Москви. Потім так само знищили 
численні церковні дзвони, які відда-
ли переплавляти на метал. Тогочас-
ні музейні працівники всіма силами 
намагалися зберегти історичні ре-
ліквії від варварського знищення.

Приміром, захищаючи цінні 
дзвони, особисту мужність виявив 
директор історичного музею Мар-
ко Ванштейн, хоч врятувати вдалося 
лише кілька з них. Проте історичним 
пам’яткам Чернігова все ж пощас-
тило — їх позакривали, самі храми 
залишилися цілими. Надалі черні-
гівські церкви використовували пе-
реважно під склади, в колишньому 
католицькому костьолі влаштували 
гуртожиток НКВС, а одну із синагог 
перетворили на палац піонерів.

У 1932 році, після чергових ад-
міністративних перетворень, Чер-
нігів став центром області. Це під-
штовхнуло до пришвидшення соці-
алістичної реконструкції, яка заче-
пила й історичну забудову. У центрі 
міста знесли торгові ряди, які мали 
значну історичну цінність, однак за-
вдяки цьому розширили і сформува-
ли Красну площу. Її, як і найважливі-
ші вулиці міста, виклали червоною 
клінкерною цеглою. Тоді ж розгор-
нулося будівництво численних дріб-
них і середніх підприємств, найбіль-
шим з яких стала фабрика музичних 
інструментів. Населення міста швид-
ко зростало і на 1941 рік становило 
вже понад 70 тисяч осіб.

Масовий сталінський терор 
1937 – 1938 рр. не оминув Черніго-
ва. Понад тисяча чернігівців зазнали 
репресій, і лише через двадцять ро-
ків їх реабілітували. Позасудовий ор-
ган сталінських репресій, так звана 
«трійка», приговорила до розстрілу і 
заслання понад 8 тисяч осіб з Чер-
нігівської області. Невинних людей 
убивали в підвалі будинку НКВС (нині 
приміщення санепідстанції поблизу 

Центрального ринку) і ховали за міс-
том біля с. Халявин.

Апофеозом трагедій ХХ століт-
тя стала Друга світова війна. 23 – 
25 серпня 1941 року німецька авіа-
ція вела масові бомбардування міс-
та, які потім тривали ще два тижні, 
але вже в менших масштабах. Центр 
Чернігова, який формувався про-
тягом сторіч, був спалений і зруй-
нований. Уся провина міста поляга-
ла в тому, що на короткий час воно 
опинилося на стратегічно важливо-
му напрямку боротьби за Київ. Про-
тягом двох тижнів радянські війська 
героїчно обороняли місто, однак у ніч 
на 10 вересня його зайняли німець-
кі війська.

Німці встановили окупаційний 
режим, спрямований насамперед 
на економічну експлуатацію місце-
вих ресурсів. Заводи і фабрики пра-
цювали на німецьку армію, а людей 
забирали на примусові роботи до Ні-
меччини. 

З розвитком подій, особливо 
коли німці стали зазнавати поразок, 
а в поліських лісах поширився пар-
тизанський рух, фашистська влада 
почала поводитися все більш бру-
тально. У чернігівській тюрмі та при-
міських лісах відбувалися масові 
розстріли. І так тривало до вигнання 
німців радянськими військами у ве-
ресні 1943 року. 

Протягом двох років окупації на-
селення міста зменшилось до 11 ти-
сяч осіб. Наприкінці війни держав-
на комісія визнала Чернігів одним 
з найбільш зруйнованих міст Радян-
ського Союзу. Чернігів також внесли 
до списку найважливіших історичних 
міст СРСР, що сприяло подальшому 
збереженню його пам’яток.

У перше післявоєнне десятиріччя 
найважливішою справою стала від-
будова міста. Спочатку довго розби-
рали руїни. Чернігівці робили це на 
численних суботниках і після робо-
ти. Центральну частину міста, підпри-
ємства і всю міську інфраструктуру 
доводилося будувати практично за-
ново. Для цього було складено план 
розвитку міста, який пропонував 
найкраще розв’язання проблеми 
— збереження історичних пам’яток 
і розширення паркової зони міста. 
Варто зазначити, що всі професійні 
архітектори, які працювали в Черні-
гові, завжди бачили його як місто-
музей і місто-парк. Щоб реалізувати 
цю ідею, вирішили створити алею Ге-
роїв і її продовження як зелену зону, 
що йшла б через весь центр міста.

Старовинний Вал остаточно пе-
ретворили на парк і створили сквер 
з пам’ятником Богдану Хмельниць-
кому.

Велике досягнення післявоєн-
них десятиріч — порятунок історич-
них пам’яток: П’ятницької і Катери-
нинської церков, Борисоглібського 

собору, будинку колегіуму, які пере-
бували у напівзруйнованому стані. 
Відновленням П’ятницької церкви 
займався один з найкращих архітек-
торів країни — академік Петро Бара-
новський. Останні зруйновані спору-
ди міста розібрали або відбудували 
лише наприкінці 1960-х років.

Символом післявоєнного Черні-
гова стала оновлена Красна площа, 
до сьогодні найкрасивіша в сучас-
ному місті. Її вигляд приваблює око 
архітектурним ансамблем, в якому 
вдало сполучаються різні стилі.

Наприкінці 1950-х рр. населення 
Чернігова досягнуло довоєнного рів-
ня. Місто було невеликим, але аку-
ратним і, за відгуками гостей, дуже 
красивим. 

Тоді ж розпочалося перетворен-
ня Чернігова на промисловий центр 
шляхом створення великих підпри-
ємств. На початку 1960-х рр. поча-
ли працювати камвольно-суконний 
комбінат і комбінат «Хімволокно». 
Ці підприємства були найбільшими 
у своїх галузях в Європі. Їхня про-
дукція мала широкий попит не лише 
в Радянському Союзі, а й за кордо-
ном — її продавали у багатьох кра-
їнах світу. Наприкінці 1960-х рр. 
з’явилися завод автозапчастин і ра-
діоприладний завод. Останній став 
найбільшим підприємством міста за 
кількістю робітників — понад 15 ти-
сяч осіб. На ньому виробляли прила-
ди, які встановлювали на радянській 
ракетно-космічній техніці.

Проте найбільшу славу місту при-
несло Чернігівське військове авіа-
ційне училище. Його створили 1951 
року для підготовки льотчиків-ви-
нищувачів. Протягом понад соро-
ка років існування в Чернігові учи-

лище підготувало понад шість тисяч 
льотчиків, серед них — дев’ять кос-
монавтів, у тому числі перший астро-
навт України Леонід Каденюк. У міс-
ті діяв і один з найкращих в країні 
авіаклубів. Справжньою легендою 
спортивного Чернігова став Григо-
рій Сурабко, який був неодноразо-
вим чемпіоном світу з парашутного 
спорту.

Пришвидшене будівництво ве-
ликих підприємств поклало початок 
бурхливому зростанню населення 
міста. Приблизно за 30 років воно 
збільшилося більше ніж утричі й на-
прикінці 1980-х рр. складало вже 
понад 300 тисяч осіб.

Відповідно виникла гостра жит-
лова проблема, для розв’язання якої 
вели масове будівництво нових квар-
талів і мікрорайонів, найбільшим з 
яких став район вулиці Рокоссов-
ського. Незважаючи на одноманіт-
ність форм радянського конструкти-
візму, нова забудова майже не псува-
ла історичного ландшафту міста, 
оскільки велась на площах, 
віддалених від центру.

Кінотеатр ім.Щорса
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Сергій Леп’явко

«КОРОТКА ІСТОРІЯ ЧЕРНІГОВА»
У місті здійснювалося 

масове будівництво шкіл, 
дошкільних закладів і закладів 

культури. Улюбленим мистецтвом 
чернігівців було кіно. Незважаючи на 
ідеологічні штампи, які нерідко пану-
вали в радянській культурі, тогочасне 
кіно давало багато зразків справж-
нього мистецтва. На екранах також 
демонструвалися кращі фільми захід-
ного кінематографа. Тому в Черніго-
ві, як і по всій країні, відвідання кіно-
театрів було масовим явищем. Відпо-
відно зростала кількість кінотеатрів. 
Перший радянський кінотеатр у міс-
ті  — імені Щорса, відбудований піс-

ля війни. Крім нього, діяли кінотеатри 
«Дружба», імені Довженка, «Жовтень», 
«Перемога»  і літній — на Валу.

У настроях чернігівців у 1950 – 
1970-х рр. переважав оптимізм. Най-
гірші десятиріччя крові й терору були 
позаду, загальне покращення добро-
буту було очевидним, довкола все 
розбудовувалося, і здавалось, що ра-
дянська влада може забезпечити роз-
виток країни. Однак економічне підне-
сення Чернігова, як і всього Радян-
ського Союзу, виявилось недовгим. 
Лише частково справдилися надії на 
швидке покращення добробуту. Еко-
номічна система СРСР виявилася не-
спроможна розвиватися, вже з кінця 
1970-х рр. з’явилися ознаки так зва-
ного застою, а від середини 1980-х 
економіка почала просто розвалюва-
тися. Наближення розпаду СРСР озна-

менувалося поглибленням політичних, 
економічних і соціальних проблем.

Першим провісником політичного 
колапсу стала Чорнобильська ката-
строфа 26 квітня 1986 р. Комуністич-
на влада довго приховувала трагедію 
і примусила чернігівців, як і мешкан-
ців усіх прилеглих до зони аварії міст, 
марширувати на демонстрації 1 трав-
ня. А тими днями радіоактивна небез-
пека була найбільшою. Тисячі черні-
гівців віддали своє здоров’я під час 
ліквідації наслідків аварії. Однак са-
мому місту пощастило — радіоактив-
не забруднення оминуло його, оскіль-
ки в перші тижні після катастрофи ві-

тер дув на всі боки від Чорнобиля, 
проте не на Чернігів.

З 1989 року розпочалася хроніч-
на нестача продовольства і побуто-
вих товарів. Довелося вводити карт-
ки на купівлю продуктів харчування і 
одяг, аж до колготок і шкарпеток. Не-
вдоволення населення різко зроста-
ло. У 1990 році Чернігів прославив-
ся на всю країну так званою «ковбас-
ною революцією» — протестом проти 
компартійного керівництва. Ці події 
засвідчили, що й тихе спокійне міс-
то може принести владі, яка нездат-
на реагувати на актуальні проблеми 
життя, будь-які несподіванки.

У грудні 1991 року чернігівці од-
ностайно підтримали на референдумі 
проголошення незалежності України. 
А далі… починається сучасна історія, 
але час писати її ще не настав.

ЧеЗаРа

Вулиця Рокоссовського

У Чернігівському видавни-
цтві «Просвіта»  вперше для 
віт чизняної і світової наукової 
спільноти видано листи Ми-
хайла Михайловича Могилян-
ського та його матері Марії 
Миколаївни до відомого укра-
їнського політичного і громад-
ського діяча, адвоката, члена 
Чернігівської «Громади»  та 
«Просвіти»  Іллі Людвиговича 
Шрага. 

Упорядники наукового ви-
дання під назвою «Листи Ми-
хайла та Марії Могилянських 
до Іллі Шрага (1907 – 1917 рр.)»  
— член «Просвіти»,  доцент ка-
федри історії та археології Ін-
ституту історії, етнології та пра-
вознавства імені О. Лазарев-
ського Чернігівського націо-
нального педуніверситету імені 
Т. Шевченка, кандидат істо-
ричних наук Тамара Демчен-
ко і доцент кафедри укра-
їнознавства Запорізько-
го інституту економіки та 
інформаційних технологій, кан-
дидат історичних наук Світлана 
Іваницька. Збірка містить ґрун-
товну наукову статтю, комента-
рі до кожного листа, алфавіт-
ний і географічний покажчики, 
що репрезентують епістоляр-
ну спадщину діячів українсько-
го руху. 

Інститут ім. О. Лазаревського 
провів презентацію цієї книги, 
яка стала продовженням низки 
заходів, присвячених 140-річчю 
від дня народження М. Могилян-
ського. До обговорення долучи-
лися дослідники з наукових уста-
нов, музеїв, бібліотек Чернігова 
і Києва, Українського інституту 
національної пам’яті. 

З вітальним словом до учас-
ників презентації звернувся ди-
ректор інституту, кандидат іс-
торичних наук, професор, член 
«Просвіти»  Олександр Кова-
ленко. Він зазначив, що, хоч на-
клад книги невеликий, бо на-
друкований без жодної дер-
жавної підтримки, але значен-
ня цієї 144-сторінкової збірки 
для української науки й культури 
важко переоцінити. 

Тамара Демченко розповіла 
про постать українського патрі-
ота М. Могилянського. Присут-
ні за допомогою мультимедійної 
презентації заочно поспілкува-
лися зі співупорядником видан-
ня Світланою Іваницькою. Учас-
ники презентації говорили про 
велику працю упорядників з ви-
світлення діяльності земляків — 
представників українського руху 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. Віднай-
дені дані поповнять експозиції 
Чернігівського історичного му-
зею. Можна сподіватися і на по-
новлення контактів з нащадка-
ми М. Могилянського. 

Листи Могилянських 
до Шрага побачили світ

Довідково
Ілля Людвигович Шраг 

(23.08.1847 – 11.04.1919) — 
український громадський і полі-
тичний діяч, чернігівський адво-
кат, активний діяч Чернігівської 
«Просвіти».

Народився в містечку Седне-
ві біля Чернігова, студіював у Пе-
тербурзькому університеті. З 1869 
року працював гласним Черні-
гівської губернії. Приєднався до 
українського національного руху. 
Був заступником голови Товари-
ства українських поступовців, яке 
утворилося 1908 року після роз-
паду УРДП.

1906-го обраний депутатом до 
Першої Державної Думи від Чер-
нігівщини, де очолював Україн-
ську парламентську громаду, яка у 
Державній Думі домагалася наці-
ональної автономії України, нале-
жав до Радикально-демократич-
ної партії, з якої 1917-го утвори-
лася Українська партія Соціаліс-
тів-федералістів. Член Української 
Центральної Ради від Чернігів-
ської губернії.

Працював у часописах «Укра-
инский вестник»  (видання україн-
ської фракції), «Записках Науко-
вого товариства ім. Т.Шевченка», 
«Раді»  (перша щоденна українська 
газета в Наддніпрянській Україні). 

За часів УНР йому запропону-
вали посаду прем’єр-міністра, але 
він не зміг обійняти її через стан 
здоров’я.

Помер у Чернігові, де перебу-
вав під домашнім арештом біль-
шовиків.

Михайло Михайлович 
Могилянський (4.12.1873 – 
22.03.1942) — український літе-

ратурний критик, публіцист, літе-
ратурознавець.

Народився у Чернігові. Батько 
— Михайло Якович займався юри-

дичною практикою. Мати — Марія 
Миколаївна закінчила Левашов-
ський пансіон у Києві та з відзна-
кою — класи Фундуклеївської гім-
назії.

Михайло Могилянський закін-
чив класичну гімназію у Черніго-
ві 1892 року, брав участь у ство-
ренні нелегальної бібліотеки гім-
назистів і семінаристів. Частина 
книг з українського відділу бібліо-
теки зберігалася в будинку Моги-
лянських. На його ім’я також була 
передплачена газета «Народ», що 
видавалася в Галичині за участю 
М. Драгоманова. Це були дуже ри-
зиковані кроки з боку гімназис-
та. У бібліотеці був також часо-
пис «Зоря»  за участю І. Франка та 
М. Павлика.

З 1892 року Михайло Моги-
лянський — студент юридичного 
факультету Санкт-Петербурзького 
Імператорського університету. По 
смерті батька 1894 року роди-
на переїхала до Петербурга. Че-
рез участь у роботі марксистських 
гуртків Михайло Могилянський 
був заарештований у травні 1899-
го. Висланий під трирічний гласний 
нагляд поліції до Чернігова.

Навесні 1903-го Могилян-
ський склав у Новоросійському 
університеті решту державних іс-
питів. Як адвокат брав участь у ве-
ликих «аграрних»  процесах у Киє-
ві, Вінниці, Глухові, Чернігові, у по-
літичних процесах у Чернігові, Ки-
єві, Петербурзі.

У 1904–1917 рр. він був глас-
ним Городнянського повітового 
земського зібрання. 1913 року 
земськими зборами обраний на 
посаду мирового судді у Городні.

Перша книжка Михайла Ми-
хайловича («Оповідання», 1916) 
побачила світ у Петербурзі завдя-
ки матері. Померла М. М. Могилян-
ська 14 липня 1918 року.

У 1918 – 1920 рр. М. Могилян-
ський обіймав у Чернігові посади 
секретаря кооперативного відділу 
раднаргоспу, голови літературно-
го комітету відділу народної осві-
ти та голови Чернігівського укра-
їнського видавництва «Сіверян-
ська думка». На все життя він збе-
ріг дружні стосунки з чернігівцями 
— М. Коцюбинським, І. Шрагом, 
А. Верзиловим, родинами Васи-
ленків, Дорошенків.

Після 1920 року М. Могилян-
ський уже не повертався до ад-
вокатської діяльності. Був актив-
ним рецензентом нових видань 
у журналах «Життя і революція»  і 
«Червоний шлях», автором розвід-
ки «Процес творчості в М.М. Коцю-
бинського»  (1926).

На початку 1930-х років за-
знав важких ударів долі: було 
ув’язнено і розстріляно його стар-
шу доньку — поетесу Ладю Моги-
лянську, заслано середню доньку, 
репресовано сина — письменни-
ка Дмитра Тася. 1933 року Михай-
ла Михайловича вислали за межі 
України. Підготовлений Могилян-
ським до друку перший том «Біо-
графічного словника українських 
діячів»  після надрукування вже 
перших аркушів був заборонений 
1933 року.

Замість післямови
Протягом одинадцяти сторіч Чернігів, як і вся Україна, пережив складну іс-

торію, мав кілька періодів розквіту і занепаду. Якщо порівняти різні історичні 
епохи, слід визнати, що зоряний час Чернігова припав на давньоруську добу. 
Наступне піднесення міста пов’язано з українською козацькою державою — 
Гетьманщиною. Швидка урбанізація і формування сучасного міського сере-
довища відбулися в післявоєнні радянські часи.

Щодо новітньої історії: варто лише згадати, що видатною датою чернігів-
ського календаря став 2004 рік, коли чернігівські спортсменки Олена Косте-
вич і Наталя Скакун вибороли золоті олімпійські медалі. Разом зі знаменитим 
баскетболістом Олександром Волковим вони складають трійку чернігівців –
олімпійських чемпіонів. Великих успіхів досягнув чернігівський важкоатлет 
Олександр Пеканов, який входить до числа найсильніших людей планети. 

У сфері культури Чернігів відомий завдяки музичним і театральним колек-
тивам (хор імені Бортнянського, симфонічний і військовий оркестри, Молодіж-
ний і ляльковий театри), які радують глядача високим рівнем виконавчої май-
стерності.

Нещодавно Чернігів визнано екологічно найчистішим містом України. Та 
все ж, як і раніше, основне багатство міста складає спадок минулих поколінь. 
Це монументальні споруди ХІ – XVIII ст. та цивільна архітектура ХІХ – початку 
ХХ ст. 

Тож залишається сподіватися, що часи політичних і економічних негараз-
дів, культурного і духовного застою минуть і сучасний Чернігів стане містом, до-
стойним краси своїх історичних пам’яток.
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Уніформа офіцерів 
інженерних військ 

13 червня
323 до н.е. — помер Олександр 

Македонський, великий полково-
дець. 

1894 — помер Микола Ге, росій-
ський художник. 

1895 — у Франції пройшли перші 
у світі автомобільні перегони. 

14 червня
1891 — народився Євген Коно-

валець, командант корпусу Січових 
стрільців Армії УНР, засновник і пер-
ший голова ОУН.

1928 — народився Ернесто Че Ге-
вара, революціонер,борець за сво-
боду Куби. 

1951 — у Вашингтоні представ-
лений UNІVAC 1 — перший комп’ютер, 
що надійшов у продаж.

15 червня
1941 — народився Іван Миколай-

чук, український актор, режисер. 

16 червня
1934 — створено Спілку пись-

менників України. 
1992 — помер Лев Гумільов, ет-

нограф, історик і філософ, син поетів 
Анни Ахматової і Миколи Гумільова. 

17 червня
1953 — народився Іво Бобул, 

український співак, композитор.

18 червня 
1668 — убитий власними вій-

ськами Іван Брюховецький — геть-
ман Лівобережної України, обра-
ний на Чорній раді за підтримки Мо-
скви. Брюховецький не виправ-
дав сподівань українського народу 
в проведенні внутрішньої політики, 
розв’язанні соціальних питань. Після 
обрання гетьманом він уклав із Мос-
ковською державою Батуринські і 
Московські статті, які надавали Мос-
ковщині значно більше влади, ніж це 
було встановлено Переяславськими 
статтями. Проводив політику терору.

1681 — народився Феофан Про-
копович, російський та український 
державний, науковий і церковний 
діяч, письменник. Уродженець Киє-
ва, навчався і викладав у Києво-Мо-
гилянській академії. У 1716 р. цар Пе-
тро забрав його до Петербурга, зро-
бив єпископом (згодом Феофан стане 
і архієпископом та фактичним керів-
ником Синоду Російської церкви). 
Прокопович був прибічником петров-
ських перетворень, виступав спо-
движником у боротьбі з реакційним 
духівництвом, брав активну участь у 
створенні Академії наук.

1812 — народився Іван Гонча-
ров, російський письменник.

19 червня 
1928 — в арктичних льодах під 

час пошуків на літаку дирижабля «Іта-
лія» загинув Руальд Амундсен, нор-
везький полярний дослідник, перша 
людина, що досягла Південного по-
люса.

1940 — виступаючи по Бі-Бі-
Сі, французький генерал Шарль де 
Ґолль, який із частиною своєї армії 
евакуювався до Британії, заявив, що 
програна лише битва, але не війна. 
Це стало сигналом для створення за-
гонів Опору.

1819 — до Ліверпуля зі США при-
була «Савана» — перший пароплав, 
що перетнув Атлантичний океан.

1924 — народився Василь Биков, 
білоруський письменник.

20 червня 
1803 — у Санкт-Петербурзі в саду 

кадетського корпусу відбувся перший 
у Росії політ на повітряній кулі.

1840 — Семюель Морзе запатен-
тував телеграф.

1933 — відкрито Біломорсько-
Балтійський канал імені Сталіна. За 
офіційними даними, на будівництві 
загинуло 12 тисяч «каналармійців», за 
неофіційними — від 50 до 200 тисяч.

1939 — відбувся перший в істо-
рії політ реактивного літака. Це був ні-
мецький експериментальний літак із 
ракетним двигуном «Хейнкель He-176».

21 червня
1613 — на російський престол 

зійшов перший цар із династії Рома-
нових — Михайло Романов.

1768 — гайдамаки взяли Умань. 
У різанині знищено від 12 до 20 тисяч 
євреїв і поляків та українців-уніатів.

1890 — народився Петро Фран-
ко, український письменник і громад-
ський діяч. Співзасновник «Пласту», 
педагог, командир авіазагону УГА, 
винахідник. Син письменника Івана 
Франка. Убитий у 1941 р. радянським 
НКВС.

1948 — фірма грамзапису 
«Columbia Records» випустила на ри-
нок довгогральні платівки, на кож-
ному боці яких можна було записати 
23 хвилини музики. У музичній інду-
стрії відбулася справжня революція: 
на зміну колишнім важким і крихким 
дискам з однією пісенькою прийшли 
вінілові альбоми.

22 червня 
1857 — вихід у Лондоні першої 

російської опозиційної газети «Коло-
кол», видавцями якої були Олександр 
Герцен і Микола Огарьов.

1889 — Німеччина першою в Єв-
ропі запровадила пенсії по старості. 

1898 — народився Еріх Марія Ре-
марк, німецький письменник.

1910 — у Німеччині відкрили пер-
шу в Європі повітряну пасажирську 
лінію Фрідріхсхафен – Дюссельдорф, 
по якій курсував дирижабль «Німеч-
чина». 

1930 — народився Зденек Мли-
нарж, чеський політик, лідер Празь-
кої весни, засновник дисидентської 
групи «Хартія-77». 

1940 — у Комп’єні Франція підпи-
сала капітуляцію перед Німеччиною 
(у тому самому вагоні, в якому 1918 р. 
підписувала капітуляцію Німеччина).

23 червня 
1868 — американець Крістофер 

Шоулз зі штату Вісконсін запатенту-
вав друкарську машинку. Вона була 
завбільшки з великий стіл, друкува-
ла лише великими літерами, причо-
му друкар не бачив результату своєї 
роботи, бо папір перебував усереди-
ні машини. 

1889 — народилася Анна Ахмато-
ва (Горенко), російська поетеса, уро-
дженка Одеси. 

1917 — Центральна Рада ухвали-
ла І Універсал, яким проголошено ав-
тономію України. 

24 червня 
1812 — армія Наполеона, пере-

йшовши річку Німан, увійшла до Росії. 
Почалася Вітчизняна війна 1812 р.

1934 — столиця радянської Укра-
їни повернута з Харкова до Києва.

25 червня 
1886 — народився Іван 

Крип’якевич, український історик. 
1892 — київський електричний 

трамвай (перший у Російській імперії) 
запрацював для пасажирів, на лінії з 
Подолу на Хрещатик. 

26 червня 
1856 — народився Бернард Шоу, 

ірландський драматург.

Календар історії 
Чернігівщини

13 червня 1917 р. у Прилуках 
вийшов у світ перший в Україні укра-
їнсько-московський словник.

15 червня 1876 р. у с. Турівка 
Прилуцького повіту народився Ва-
силь Совачів, полковник Армії УНР, 
громадський діяч. 

17 червня 1992 р. — П’ятницька 
церква (м. Чернігів), одна з найстарі-
ших церков України, була   передана 
УАПЦ. 

18 червня 1869 р. на Чернігівщи-
ні народився Сергій Кульжинський, 
командир 1-ої окремої кінної брига-
ди, генерал-хорунжий Армії УНР. 

1 червня 1870 року наро-
дився Андрій Іванович Слу-
чановський — полковник Ар-
мії Української Народної Рес-
публіки.

Народився в давній ко-
зацькій родині у с. Мадіївка 
Стародубського повіту Черні-
гівської губернії. Закінчив ре-
альне училище, Миколаївське 

інженерне училище (1902), 
вступив до 6-го саперного ба-
тальйону.

З 17 червня 1914 р. — ко-
мандир 2-го телеграфного ба-
тальйону. З 6 грудня 1914 р. — 
полковник. З 11 березня 1916 
р. — командир 5-го саперного 
батальйону, одночасно — кор-
пусний інженер XII армійсько-
го корпусу. З 21 серпня 1916 
р. — командир 53-го саперно-
го батальйону та корпусний ін-
женер 47-го армійського кор-
пусу. З 27 листопада 1916 р. 
— командир 21-го інженерно-
го полку та корпусний інженер 
XI армійського корпусу. З 5 
липня 1917 р. — командир 36-
го інженерного полку та кор-
пусний інженер 41-го армій-
ського корпусу.

15 березня 1918 р. — де-
мобілізувався.

З 21 жовтня 1918 р. — 
штаб-старшина інженерних 
військ головного інженерно-

го управління Військового мі-
ністерства Української дер-
жави. З 21 лютого 1919 р. — 
начальник 2-ї частини відділу 
навчання військ інженерного 
управління Військового мініс-
терства УНР. З 22 липня 1919 
р. — помічник начальника го-
ловного інженерного управ-
ління з муштрової частини Вій-
ськового міністерства УНР. У 
грудні 1919 р. був інтернова-
ний польською владою. З 30 
квітня 1920 р. — начальник 
військово-технічної управи 
Військового міністерства УНР. 
Наприкінці 1921 р. залишив 
Армію УНР.

Нагороди: ордени Св. Ста-
ніслава 3-го ступеня (1904); 
Св. Анни 3-го ступеня (1907).

Подальша доля невідома.

Публікація в рамках роботи 
громадської ініціативи «Увіко-
вічнення чернігівців – борців за 
волю України».

Можна було б зібрати 
словник українських прізвищ, 
спотворених у ході русифіка-
ції російськими чиновниками. 
Приміром, український рід Че-
хів у ХІХ столітті став чомусь 
Чеховими. Дід А.Чехова ще був 
Чехом. Сам А.Чехов писав, що 
дід його — українець. Досить 
кумедно Дейнеки перетвори-
лись на Денікіних. Козаки Ро-
зуми стали Розумовськими, 
Чайки — Чайковськими. Дід 

Петра Чайковського, велико-
го композитора, Петро Чайка 
закінчив Києво-Могилянську 
академію, і його як медика ро-
сійський уряд відрядив штаб-
лікарем у Вятку. Ймовірно, 
українська атмосфера в роди-
ні Чайковських збереглася на-
багато краще, ніж у Чехових, 
бо з 24-річного віку майбутній 
композитор майже щороку по 
кілька місяців жив в Україні, 
де написав понад 30 творів, 
серед яких — опери «Коваль 
Вакула» («Черевички»), «Мазе-
па», пісня-романс «Садок ви-
шневий коло хати», дует «На 
вгороді коло броду» на слова 
Т. Шевченка. У жорстокі часи 
наступу імперії на українську 
мову П.Чайковський домагав-
ся постановки «Тараса Буль-
би» М.Лисенка, використав 
у своїх творах багато україн-
ських народних пісень.

Серед тих, хто відцурав-
ся свого народу, — відомий 
письменник, українець за по-

ходженням Федір Достоєв-
ський. Рід Достоєвських похо-
див із села Достоєва біля Пін-
ська (українсько-білоруське 
порубіжжя). Один із Достоєв-
ських стає ієромонахом Киє-
во-Печерської лаври і в 1647 
році бере участь у виборах 
чергового митрополита. Ціка-
во, що серед Достоєвських, 
які жили на Поділлі, найбіль-
ше було представників духо-
вного звання. Андрій Досто-
євський — дід письменника 
Ф.Достоєвського — став свя-
щеником української уніат-
ської церкви. Син Андрія Ми-
хайло посварився з батьком і 
братом й подався до Москви. 
Як спомин про родину й Укра-
їну він узяв із собою, зберіг і 
передав своїм синам власні 
українські поезії. Донька ве-
ликого письменника згадує: 
«Поетичні здібності були вже в 
українській родині мого бать-
ка, а не були дані щойно че-
рез мою матір-москвичку, як 
припускають літературні при-
ятелі Достоєвського». Шкода, 
що Ф.Достоєвський не став в 
обороні України.

Цього в принципі не можна 
сказати про В.Маяковського. 
Поет гостро критикував мос-
калів: «Товаришу москаль, на 
Україну жартів не скаль». А ще 
нагадував, що москалі з істо-
рії України знають лише Шев-

ченка, Тараса Бульбу, борщ і 
сало («Знань у росіянина не 
глибока товщ»). Зате дуже по-
любляє такий «брат» «дурни-
цю зморозить, викладе весь 
вантаж розумовий: візьме й 
розповість зо двоє курйозів-
анекдотів української мови» 
(цитуємо, до речі, в перекла-
ді Л.Первомайського). «Ви-
вчіть цю мову!» — звертаєть-
ся поет до… чи не глухих? До 
речі, він про себе писав: «Я з 
діда — козак, з другого — сі-
човик». Дослідники вказують, 
що українські роди Маяков-
ських пішли, ймовірно, від тих 
козаків, які стояли на сторожі 
на курганах, при маяках, що 
підпалювались у разі татар-
ських нападів.

На жаль, українці Ріпи пе-
ретворилися на Рєпіних. Хоч 
Ілля Рєпін, який народився на 
Харківщині, все ж зберіг своє 
відчуття належності до укра-
їнців і малював себе у вигля-
ді козака, що спирається на 
гармату. «Час вже подумати 
про український стиль у мис-
тецтві», — зазначав митець. 
Проте він не лише говорив, а 
й створив чимало творів на 
українську тематику: примі-
ром, «Запорожці пишуть лис-
та турецькому султану» — Ілля 
Рєпін намалював два варіан-
ти цієї картини.

Календар всесвітньої історіїПетлюрівський офіцер 
зі Стародубщини Андрiй Случановський

РУСИФІКОВАНІ ПРІЗВИЩА: РІПА — РЄПІН, 
ЧЕХ — ЧЕХОВ, ДЕЙНЕКА — ДЕНІКІН

Антон Чехов

Петро Чайковський

Ілля Рєпін
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Я умисне перефразував відомі 
перші рядки поеми автора «Братська 
ГЕС», які звучать так: 

«Поэт в России — больше, чем поэт. 
В ней суждено поэтами рождаться 
лишь тем, в ком бродит гордый дух 

гражданства, 
кому уюта нет, покоя нет». 

Власне, перший рядок став мані-
фестом творчості самого Євтушенка. 
А дозволив я цей парафраз не з непо-
ваги до Росії чи російської літератури: 
щодо першого — це окреме питання, 
через нинішні відомі події, а російську 
літературу завжди поважав і цінував. 

Євтушенко  глибоко закорінений 
саме в цю літературу. Але суть у тому, 
що мало який поет задекларував 
себе в такому ступені поетом і гро-
мадянином загальнолюдським, пред-
ставником планети Земля. І справа 
не в географії його поїздок — десятки 
країн, точніше, десь до сотні, не в те-
матиці творів — зокрема, поем на за-
рубіжну тематику («Под кожей статуи 
Свободы», «Коррида», «Итальянский 
цикл», «Голубь в Сантьяго», «Мама и 
нейтронная бомба»), справа в загаль-
нолюдському звучанні цієї творчості. 
Творчості, що випливає з російської 
літературної традиції.

Зробімо короткий біографічний 
відступ. Ось суха довідка з Вікіпедії. 

Євген Олександрович Євтушен-
ко народився 18 липня 1932 року на 
станції Зима Іркутської області в сім’ї 
геолога Олександра Гангнуса та Зіна-
їди Євтушенко. Згодом змінив своє 
прізвище на прізвище матері.

1949 року почав друкуватися. 
1952 року побачила світ перша збір-
ка віршів Євтушенка «Розвідники 
прийдешнього» («Разведчики гряду-
щего»). Того ж року став членом Спіл-
ки письменників СРСР.

У 1952 – 1954 роках навчався 
в літературному інституті імені Горь-
кого в Москві. Євтушенка виключи-
ли з інституту за виступ на захист ро-
ману Володимира Дудінцева «Не хлі-
бом єдиним». За офіційною версією, 
виключили за те, що не відвідував 
лекцій.

У наступні роки друкує ряд пое-
тичних збірників, які здобувають дуже 
велику популярність: «Третий снег» 
(1955), «Шоссе энтузиастов» (1956), 
«Обещание» (1957), «Стихи разных 
лет» (1959), «Яблоко» (1960), «Не-
жность» (1962), «Взмах руки» (1962).

А тепер наведу ще один рядок 
Євтушенка, теж ключовий для його 
творчості, громадянської позиції: «И 
голосом ломавшимся моим ломавше-

еся время закричало». Він став одним 
із поетичних рупорів епохи. Євтушен-
ко невіддільний від поняття «відлига», 
наведу більш відомий російський тер-
мін «оттепель». Є чітко окреслені ча-
сові параметри цього явища: 1956 
– 1964 роки. Рік 1956 — це рік ХХ 
з’їзду КПРС, на якому було розвінча-
но культ особи Сталіна, рік початку 
пов’язаної з іменем Хрущова лібера-
лізації суспільства, оцієї відлиги. У ві-
рші «О, нашей молодости споры», на-
писаному 1957 року, в час безшабаш-
ної не стільки поетичної молодості, бо 
на той час у поета за плечима був до-
брий десяток років творчості, а без-
шабашного суспільного нуртування, 
є такі рядки: 

«Здесь безнаказанно смеются
над платьем голых королей».

Ідеологічні радянські міфи роз-
вінчували не лише в «молодості су-
перечках» на студентських, аспірант-
ських, інтелігентських кухнях, куди це 
перекочує через кілька років, а й від-
крито. Нехай не напряму, бо тюрми і 
концтабори, значно поріділі при Хру-
щові, ніхто не закривав. Але хвиля 
вільнодумства вихлюпнула на тисяч-
ні — в залах і стотисячні — на стаді-
онах аудиторії. Знамениті вечори по-
езії в Московському політехнічному 
інституті, поетичні читання в інших за-
лах, біля пам’ятників Маяковському і 
Пушкіну, нарешті на стадіонах — усе 
це пов’язане насамперед з іменами 
найбільш популярної трійці гучних по-
етів епохи: Євген Євтушенко, Роберт 
Рождественський, Андрій Вознесен-
ський. Звісно, не лише їх: на цих же 
поетичних читаннях виступали і Булат 
Окуджава, і Белла Ахмадуліна, перша 
дружина Євтушенка. Все це обірвало-
ся після відставки Микити Хрущова з 
посади першого секретаря Компартії 
і голови Ради Міністрів. Відлига пере-
ходила у 18-річне правління Брежнє-
ва, в період застою, потім — «розкві-
ту застою». 

Утім, творча і громадянська по-
зиція Євтушенка була незмінною. Він 
постійно опинявся в епіцентрі суспіль-
них колізій. Тут знову зацитуємо Вікі-
педію, звернувши увагу і на те, що го-
ворить критика про творчість поета. 

Надмірному успіху Євтушенка 
сприяла простота і доступність його 
віршів, а також скандали, що часто 
здіймалися критикою навколо імені 
поета. 

Його вірші, здебільшого опові-
дального характеру, багаті на образ-
ні деталі, інколи страждають розтяг-
нутістю, декламаційністю і поверхо-
вістю. Він пише легко, любить гру слів 
і звуків, нерідко, однак, це доходить до 
химерності. Критика дорікає Євтушен-
ку в прихованому наслідуванні Ма-
яковського, який, безсумнівно, мав 
глибокий вплив на творчість поета.

Великого розголосу набув опублі-
кований 1962 року в газеті «Правда», 
органі КПРС, вірш «Спадкоємці Ста-

ліна», приурочений до винесення з 
мавзолею тіла Сталіна. Великий ре-
зонанс викликали й твори «Бабин Яр» 
(1961), «Лист Єсеніну» (1965), «Танки 
йдуть по Празі» (1968). Незважаю-
чи на настільки відвертий виклик то-
дішній владі, поет продовжував дру-
куватися, їздити по всій країні та за 
кордон, був нагороджений рядом 
орденів.

Євген Євтушенко друкується в та-
ких журналах, що в радянський час 

вважалися опозиційними, принай-
мні вільнодумними: «Юность», «Новый 
мир», «Знамя». 

З 1988 року — член товариства 
«Меморіал». У 1990 році став спів-
головою Всесоюзної асоціації пись-
менників на підтримку перебудови 
«Апрель». 

Залишмо на совісті критиків ве-
лемудрі родуми про «спрощеність» по-
езії Євтушенка. Читач читає не крити-
ків, а поетів. І поезія Євтушенка всі 
десятиліття була і є надзвичайно по-
пулярною.

А щодо громадянської позиції, 
то багатьох дивувало таке. З одного 
боку — «гучний», по суті опозиційний 
поет, з іншого — його постійно друку-
вали, він обіймав посади в офіційній 
Спілці письменників, вільно їздив по 
світу. Пояснення тут таке: влада му-
сила терпіти деяких літераторів, попу-
лярності яких не могла завадити, тер-
піти, щоб зовсім уже не сприйматися 
тоталітарною в очах Європи і світу.

А громадянська мужність Євту-
шенка часто вражала. Він незмінно 
відкрито, публічно виступав на за-
хист багатьох громадських діячів, лі-
тераторів, які дійсно були зачислені 
владою до «антирадянщиків», воро-
гів режиму: відомими стали виступи 
Євтушенка на підтримку Солженіци-
на, Бродського, Даніеля, притому, що 
перших двох режим викинув із СРСР, 
а третього взагалі запроторив в 

ув’язнення. А чого варта мужня пози-
ція Євтушенка з приводу придушення 
Радянським Союзом і його сателітами 
Празької весни — введення військ до 
Чехословаччини в серпні 1968 року. 
Група дисидентів, які вийшли на акцію 
протесту на Красну площу Москви, 
тут же зазнали репресій. Євтушенко 
«вийшов на площу» не менш мужньо: 
написав вірш «Танки идут по Праге». 
Ось уже перша строфа — про розтоп-
тану радянськими танками правду:

«Танки идут по Праге 
в закатной крови рассвета. 
Танки идут по правде, 
которая не газета».

Величезний поклик і потяг до сво-
боди у поета і громадянина в крові. У 
тому ж вірші «Наследники Сталина» є 
такі рядки, актуальні й по сьогодні:

«Мы вынесли
из мавзолея
его. 
Но как из наследников Сталина
Сталина вынести?»

Будучи поетом і людиною світу, 
Євтушенко ніколи не залишався бай-
дужим до долі Росії. 1991 року у вірші 
«Потеря» він пише:

«Потеряла Россия
в России
Россию.
Она ищет себя,
как иголку в стогу».

І останні рядки вірша:

«Неужели мы вымерли?
Или ещё не родились?
Мы рождаемся снова,
а снова рождаться  — ещё тяжелей».

А говорячи про загальнолюдське, 
глибоко філософське, як не навести 
рядків із вірша «По Печоре»:

«Может, поиски, метанья —
не причина тосковать?
Может, смысл существованья
в том, чтоб смысл его искать?»

Прагнення жити на повну спону-

кало Євтушенка до багатогранності 
у творчості. Він писав прозу, зокрема 
цікавий роман «Ягодные места», пу-
бліцистику, спогади, знімався в кіно 
— як актор зіграв головну роль Ціол-
ковського у фільмі «Злет», як режисер 
зняв ряд фільмів, зокрема «Похорон 
Сталіна». Серйозно захоплюється фо-
тографією, мав великі фотовиставки. 

Не можна не згадати, що Євту-
шенко — автор слів десятків попу-
лярних пісень, музику до яких писа-
ли Бабаджанян, Колмановський, Пе-
тров, Ешпай, Тухманов, Тарівердієв, 
Паулс. Ось назви бодай деяких пісень 
(в оригіналі): «А снег идёт», «Дай Бог», 
«Не спеши», «Со мною вот что проис-
ходит» (в фильме «Ирония судьбы»), 
«Твои следы», «Чёртово колесо», «Бе-
жит река», «Вальс о вальсе», «Товарищ 
гитара». 

Окремо варто сказати про вели-
ку подвижницьку роботу Євтушенка 
з популяризації російської поезії. Він 
став упорядником багатотомного ви-
дання — антології російської поезії. 
Тут представлені, окрім хрестоматій-
них поетів, ті, хто був репресований 
комуно-радянським режимом, му-
сив емігрувати, кого десятиліттями в 
СРСР не друкували, чиї вірші ходили 
хіба що в самвидаві.

Євтушенко і Україна — це окрема 
тема. Предки поета — українці, що він 
завжди пам’ятав і пам’ятає. В Україні 
бував безліч разів, у тому числі остан-
німи роками, з поетичними вечорами. 

14 травня 1989 року з величез-
ним відривом був обраний народним 
депутатом СРСР від Дзержинського 
округу міста Харкова і був ним до кін-
ця існування СРСР.

Про Україну поет пише в цитова-
ному далі листі журналістці київської 
газети «Бульвар», де є членом редак-
ційної ради і де постійно друкується. 

У 1991 році, уклавши контракт з 
американським університетом у м. 
Талса (штат Оклахома), з родиною ви-
їхав викладати до США, де і мешкає 
нині. Усі ці роки постійно приїздив до 
Росії, України.

* * *
Євген Євтушенко — один з моїх 

улюблених поетів, а його громадян-
ська позиція несприйняття тоталіта-
ризму не може не імпонувати. З по-
езією Євтушенка я познайомився 
18-річним, у 1966 році, прочитавши 
в журналі «Огонёк», який передплачу-
вала наша сільська сім’я, добірку ві-
ршів поета. Деякі з них наведені далі 
(«Муки совести», «А снег повалится…», 
«Граждане, послушайте меня»). Ще 
тоді я вивчив їх напам’ять, не раз де-
кламував, ось так і пам’ятаю вже по-
над 40 років. З величезним задово-
ленням представляю читачам част-
ку творчості видатного поета світу з 
українським корінням. 

Петро АНТОНЕНКО

Дорогая Аня! Я глубоко тронут че-
ловечной поддержкой, идущей ко мне 
со всего мира, несмотря на то что 
каждый день на земном шаре происхо-
дит столько несчастий, несравнимых с 
моей операцией, которая является для 
меня не трагедией, а спасением, необ-
ходимой мерой. 

Чувствую себя сейчас значитель-
но лучше, ежедневно делаю физичес-
кие упражнения как в одиночку, так и 
при помощи физиотерапевтов и вско-
ре буду учиться ходить — уже, так ска-
зать, в новом качестве. Если бы я был 
балериной, отсутствие ноги стало бы 
проблемой. Для меня это, конечно, 
тоже проблема, но не отнимающая 
любимую профессию. Особенно мне 

приятна под держка с Родины многих 
моих предков, ведь с Украины был мой 
прадед Иосиф Байковский, польский 
шляхтич, женатый на бывшей крепост-
ной крестьянке-украинке и сосланный 
за участие в восстании на Житомирщи-
не. Между прочим, я раскопал недав-
но, что именно ему во время поездки 
на Чукотку пришла идея проложить на 
месте Берингова пролива Берингов 
туннель. 

Прадед послал свой проект в цар-
ское правительство и даже получил 
подтверждение того, что пакет дошёл, 
но никакого ясного ответа не последо-
вало. А ведь это гениальная геополи-
тическая идея, которая может, при до-
брой воле с обеих сторон — россий-

ской и американской, изменить карти-
ну и атмосферу всего мира к лучшему! 
В сущности, я занимаюсь преподава-
нием русской литературы (в этот курс, 
к слову, входит и лекция о Тарасе Шев-
ченко, который писал и поэмы, и про-
зу, и дневники на русском) и пролагаю 
этот туннель, только духовный...

Кстати, у меня есть ещё одна не-
доисследованная ветвь рода, идущая 
от прабабушки. В одной из кубанских 
станиц был атаманом Евтушенко — 
статный усатый красавец. Я видел его 
дагеротип, оставленный мне в пода-
рок тётей. А на Кубань представители 
этой ветви пришли не откуда-то, а, ка-
жется, с острова Хортица. Однако все 
эти данные требуют, конечно, подроб-
ной обработки.

Этот год, несмотря на то что я 
перенёс несколько операций, 
был творчески плодотворен.

ПОЕТ У СВІТІ — БІЛЬШЕ, НІЖ ПОЕТ
Євген ЄВТУШЕНКО: російський поет 
з українским корінням, людина планети Земля

Лист Євтушенка
Узнав о том, что из-за смертельно опасной инфекции Евгению 

Евтушенко до колена ампутировали правую ногу, наши читатели 
буквально забросали меня просьбами: «Передайте, пожалуйста, 
любимому поэту наилучшие пожелания, мы молимся о его здравии, 
ждём новых стихов, ждём его самого и очень-очень в него верим!» 
«Если будете выходить с Евгением Александровичем на связь, — 
писали многие, — скажите, чтобы не забывал: таких бойцов, как 
Евтушенко, не было и нет!»

Спрашивали и о том, как Евгений Александрович, который по-
сле операции пока находится в Америке, переживает разлуку с Роди-
ной, и о резонансном телепроекте «Диалоги с Евгением Евтушенко» 
режиссёра Анны Нельсон и музыковеда, писателя и журналиста Соло-
мона Волкова — трёхсерийном интервью, транслируемом российским 
Первым каналом. Исповедальную документальную картину, по сло-
вам Волкова, «о времени и о Поэте» снимали в общей сложности 50 
часов, иногда по пять часов кряду, в режиме нон-стоп, причём уже тог-
да, когда состояние здоровья Евгения Александровича ухудшилось...

На некоторые из вопросов Евтушенко ответил в этом письме. 
А в подтверждение того, что ни на день, несмотря на все трудности, 
не прекращает работу над многотомной антологией «Поэт в России 
больше, чем поэт», передал нам для публикации новогоднюю сказку.

Анна ШЕСТАК 
«Бульвар Гордона» 15

З президентом США Ніксоном
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Евгений ЕВТУШЕНКО
Граждане, послушайте 
меня… 

                    Д. Апдайку

Я на пароходе «Фридрих Энгельс»,
ну а в голове — такая ересь,
мыслей безбилетных толкотня.
Не пойму я  —  слышится мне, что ли,
полное смятения и боли:
«Граждане, послушайте меня...»

Палуба сгибается и стонет,
под гармошку палуба чарльстонит,
а на баке, тоненько моля,
пробует пробиться одичало
песенки свербящее начало:
«Граждане, послушайте меня...»

Там сидит солдат на бочкотаре.
Наклонился чубом он к гитаре,
пальцами растерянно мудря.
Он гитару и себя изводит,
а из губ мучительно исходит:
«Граждане, послушайте меня...»

Граждане не хочут его слушать.
Гражданам бы выпить и откушать
и сплясать, а прочее —  мура!
Впрочем, нет, — ещё поспать 

им важно.
Что он им заладил неотвязно:
«Граждане, послушайте меня...»?

Кто-то помидор со смаком солит,
кто-то карты сальные мусолит,
кто-то сапогами пол мозолит,
кто-то у гармошки рвёт меха.
Но ведь сколько раз в любом 

кричало
и шептало это же начало:
«Граждане, послушайте меня...»

Кто-то их порой не слушал тоже.
Распирая рёбра и корёжа,
высказаться суть их не могла.
И теперь, со вбитой внутрь душою,
слышать не хотят они чужое:
«Граждане, послушайте меня...»

Эх, солдат на фоне бочкотары,
я такой же — только без гитары...
Через реки, горы и моря
я бреду и руки простираю
и, уже охрипший, повторяю:
«Граждане, послушайте меня...»

Страшно, если слушать не желают.
Страшно, если слушать начинают.
Вдруг вся песня, в целом-то, мелка,
вдруг в ней всё ничтожно будет, 

кроме
этого мучительного с кровью:
«Граждане, послушайте меня...»?!

1963

Два города 
Я, как поезд,
что мечется столько уж лет
между городом Да
и городом Нет.
Мои нервы натянуты,
как провода,
между городом Нет
и городом Да!

Всё мертво, всё запугано в городе 
Нет.

Он похож на обитый тоской кабинет.
По утрам натирают в нём желчью 

паркет.
В нём диваны — из фальши, в нём 

стены —
из бед.
В нём глядит подозрительно каждый 

портрет.
В нём насупился замкнуто каждый 

предмет.
Чёрта с два здесь получишь ты 

добрый совет,
или, скажем, привет, или белый 

букет.
Пишмашинки стучат под копирку 

ответ:
«Нет-нет-нет...
Нет-нет-нет...
Нет-нет-нет...»
А когда совершенно погасится свет,
начинают в нём призраки мрачный 

балет.
Чёрта с два —
хоть подохни —
получишь билет,
чтоб уехать из чёрного города Нет...

Ну, а в городе Да — жизнь, как 
песня дрозда.

Этот город без стен, он — подобье 
гнезда.

С неба просится в руки любая 
звезда.

Просят губы любые твоих без стыда,
бормоча еле слышно: «А,— всё 

ерунда...» —
и сорвать себя просит, дразня, 

резеда,
и, мыча, молоко предлагают стада,
и ни в ком подозрения нет ни следа,
и куда ты захочешь, мгновенно туда
унесут поезда, самолёты, суда,
и, журча, как года, чуть лепечет вода:
«Да-да-да...
Да-да-да...
Да-да-да...»
Только скучно, по правде сказать, 

иногда,
что даётся мне столько почти 

без труда
в разноцветно светящемся городе 

Да...

Пусть уж лучше мечусь
до конца моих лет
между городом Да
и городом Нет!
Пусть уж нервы натянуты,
как провода,
между городом Нет
и городом Да!        

1964

Муки совести
                             Д. Шостаковичу

Мы живём, умереть не готовясь,
забываем поэтому стыд,
но мадонной невидимой совесть
на любых перекрёстках стоит.

И бредут её дети и внуки
при бродяжьей клюке и суме —

муки совести — странные муки
на бессовестной к стольким земле.

От калитки опять до калитки,
от порога опять на порог
они странствуют, словно калики,
у которых за пазухой — бог.

Не они ли с укором бессмертным
тусклым ногтем стучали тайком
в слюдяные окошечки смердов,
а в хоромы царей — кулаком?

Не они ли на загнанной тройке
мчали Пушкина в темень пурги,
Достоевского гнали в остроги
и Толстому шептали: «Беги!»

Палачи понимали прекрасно:
«Тот, кто мучится,— тот баламут.
Муки совести — это опасно.
Выбьем совесть, чтоб не было мук».

Но как будто набатные звуки,
сотрясая их кров по ночам,
муки совести — грозные муки
проникали к самим палачам.

Ведь у тех, кто у кривды на страже,
кто давно потерял свою честь,
если нету и совести даже —
муки совести вроде бы есть.

И покуда на свете на белом,
где никто не безгрешен, никто,
в ком-то слышится: «Что я наделал?»
можно сделать с землёй кое-что.

Я не верю в пророков наитья,
во второй или в тысячный Рим,
верю в тихое: «Что вы творите?»,
верю в горькое: «Что мы творим?»

И целую вам тёмные руки
у безверья на скользком краю,
муки совести — светлые муки
за последнюю веру мою.

1966

Свадьбы
                А. Межирову

О, свадьбы в дни военные!
Обманчивый уют,
слова неоткровенные
о том, что не убьют...
Дорогой зимней, снежною,
сквозь ветер, бьющий зло,
лечу на свадьбу спешную
в соседнее село.
Походочкой расслабленной,
с чёлочкой на лбу
вхожу,
плясун прославленный,
в гудящую избу.
Наряженный,
взволнованный,
среди друзей,
родных,
сидит мобилизованный
растерянный жених.
Сидит
с невестой — Верою.
А через пару дней
шинель наденет серую,
на фронт поедет в ней.
Землёй чужой,

не местною,
с винтовкою пойдет,
под пулею немецкою,
быть может, упадёт.
В стакане брага пенная,
но пить её невмочь.
Быть может, ночь их первая —
последняя их ночь.
Глядит он опечаленно
и — болью всей души
мне через стол отчаянно:
«А ну давай, пляши!»
Забыли все о выпитом,
все смотрят на меня,
и вот иду я с вывертом,
подковками звеня.
То выдам дробь,
то по полу
носки проволоку.
Свищу,
в ладоши хлопаю,
взлетаю к потолку.
Летят по стенкам лозунги,
что Гитлеру капут,
а у невесты
слёзыньки
горючие
текут.
Уже я измочаленный,
уже едва дышу...
«Пляши!..» —
кричат отчаянно,
и я опять пляшу...
Ступни как деревянные,
когда вернусь домой,
но с новой свадьбы
пьяные
являются за мной.
Едва отпущен матерью,
на свадьбы вновь гляжу
и вновь у самой скатерти
вприсядочку хожу.
Невесте горько плачется,
стоят в слезах друзья.
Мне страшно.
Мне не пляшется,
но не плясать —
нельзя.

 1955

Танки идут по Праге

Танки идут по Праге 
в закатной крови рассвета. 
Танки идут по правде, 
которая не газета. 

Танки идут по соблазнам 
жить не во власти штампов. 
Танки идут по солдатам, 
сидящим внутри этих танков. 

Боже мой, как это гнусно! 
Боже — какое паденье! 
Танки по Яну Гусу, 
Пушкину и Петефи. 

Страх — это хамства основа. 
Охотнорядские хари, 
вы — это помесь Ноздрёва 
и человека в футляре. 

Совесть и честь вы попрали. 
Чудищем едет брюхастым 
в танках-футлярах по Праге 
страх, бронированный хамством. 

Что разбираться в мотивах 
моторизованной плётки? 
Чуешь, наивный Манилов, 
хватку Ноздрёва на глотке? 

Танки идут по склепам, 
по тем, что ещё не родились. 
Чётки чиновничьих скрепок 
в гусеницы превратились. 

Разве я враг России? 
Разве я не счастливым 
в танки другие, родные, 
тыкался носом сопливым? 

Чем же мне жить, как прежде, 
если, как будто рубанки, 
танки идут по надежде, 
что это — родные танки? 

Прежде чем я подохну, 
как — мне не важно — прозван, 
я обращаюсь к потомку 
только с единственной просьбой. 

Пусть надо мной — без рыданий 
просто напишут, по правде: 
«Русский писатель. Раздавлен 
русскими танками в Праге». 

                      23 августа 1968 

* * *
В моменты кажущихся сдвигов
не расточайте силы зря,
или по глупости запрыгав,
или по трусости хандря.

Когда с кого-то перья в драке
летят под чей-то низкий свист,
не придавайте передряге
уж чересчур высокий смысл.

Известна века своенравность,
но как ни дёргается он,
внутри истории есть плавность
и есть гармонии закон.

И это признано не нами,
что среди громкой чепухи 
спокойны предзнаменованья
и что пророчества — тихи.

                        1965

Вышли два 
роскошных красавца-то-

ма пятитомной антологии 
«Поэт в России больше, чем поэт», 

и сейчас мы с её научным редакто-
ром Владимиром Радзишевским 
уже приступили к составлению тре-
тьего, надеясь выпустить его в са-
мом начале 2014 года. 

Первый том — от митрополи-
та Иллариона до Пушкина, второй 
открывается Евгением Баратынским, 

а заканчивается Владимиром 
Соловьёвым, третий — от Иннокен-
тия Анненского до Анны Ахматовой. 
Четвёртый начнётся, видимо, с твор-
чества Александра Блока. Все статьи 
о главных поэтах мною написаны и 
стихи подобраны. Чтобы вы предста-
вили себе масштаб издания, скажу: 
каждый том весит два килограмма, в 
нём около 800 страниц! Первый уже 
стал лучшей книгой года на Междуна-
родной книжной ярмарке в Москве.

Российское министерство 
культуры выпустило великолепный 
цветной каталог музея-галереи Ев-
тушенко, где рядом с произведения-
ми Пабло Пикассо, Макса Эрнста, Ху-
ана Миро, Хосе Сикейроса картины 
Олега Целкова, Михаила Шемякина 
и потомка сибирских украинцев та-
лантливейшего художника Сергея 
Моисеенко, живущего в Братске, а 
также замечательных украинских 
живописцев Татьяны Шевченко, Ви-
ктора Сидоренко, Василия Анто-
нюка, Наталии Коробовой, Романа 
Жука, Владимира Гулича и 300 моих 
художественных фотографий.

В серии «Библиотека всемирной 
литературы» издательство «ЭКСМО» 
выпустило мою 700-страничную 
книгу избранных стихов «Не умею 
прощаться», а издательство «Плея-
да» — сборник «Сто стихотворений», 
составленный Станиславом Леснев-
ским и Ильёй Фаликовым, чья более 
чем 500-страничная биография Ев-
тушенко должна выйти в «Молодой 
гвардии». 

Большим успехом в Театре на Та-
ганке пользуется моё поэтическое 

шоу «Нет лет», мастерски постав-
ленное Вениамином Смеховым. 
Только-только закончил для антоло-
гии статью о замечательном чело-
веке — одессите Семёне Липкине, 
который, помимо того что был хоро-
шим поэтом, совершил гражданский 
подвиг — спас конфискованный КГБ 
великий роман Василия Гроссмана 
«Жизнь и судьба». С радостью пред-
ставлю Липкина в ближайших номе-
рах «Бульвара Гордона» и хочу побла-
годарить киевлян за то, что они так 
тепло принимали меня в начале про-
шлого года вместе с классным джаз-
бэндом под руководством Алексан-
дра Фокина.

Очень тронут трудом вашего из-
вестного политика Александра Мо-
роза, который вдохновенно и забот-
ливо сделал новые переводы моих 
стихов на украинский, и сердечными 
приветами видных киевских про-
фессоров-литературоведов Ми-
хаила Наенко и Григория Штоня. 
Это добавило сил и энергии, чтобы 
выдержать испытания, выпавшие на 
мою долю. Надеюсь, встретимся ле-
том 2014-го в Киеве...

Только что прервал мою рабо-
ту Эрнст Неизвестный: позвонил из 
Нью-Йорка после просмотра первой 
части киноинтервью с Соломоном 
Волковым. Вот уж кто перенёс стра-
дания, связанные с моими болезня-
ми! А какая мощь интеллекта, какой 
пронзительный анализ! Его этот те-
лепроект задел за душу прежде все-
го, как выразился Эрнст, «совершен-
ной смелостью исповедальности».

Вы спрашиваете, испытываю ли 
я ностальгию, тоскую ли по России? 
Дорогая Анечка, ну неужели вы не 
понимаете, что я и есть Россия, ведь 
сердце поэта — это всегда терри-
тория его Родины? Не такая уж она 
плохая, чтобы её не любить, но и не 
такая хорошая, чтобы только хва-
лить. В конце концов, надо сделать 
её лучше, чтобы она была достойна 
великих писателей, которые были и 
являются её лучшим воплощением.

Простите, что не на все ваши 
вопросы ответил: сейчас в США во-
семь утра, а я не спал всю ночь, ра-
ботая. Значит, явно поправляюсь, 
тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. 

Е. Е.

14

Лист Євтушенка

16
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Несподівані 
думки

Франсуа де Ларошфуко

 Людина ніколи не 
буває така щаслива або 
така нещаслива, як це зда-
ється їй самій. 

 Аби зміцнити своє 
становище у світі, люди ста-
ранно роблять вигляд, що 
воно вже зміцнене. 

 Не буває обставин 
настільки нещасних, щоб ро-
зумна людина не могла зна-
йти в них яку-небудь вигоду, 
але не буває і настільки щас-
ливих, щоб безрозсудний не 
міг обернути їх проти себе. 

 Ніяке удавання не 
допоможе довго прихову-
вати любов, коли вона є, 
або зображати, коли її не-
має. 

 Немає таких людей, 
які, переставши кохати, не 
почали б соромитися мину-
лого кохання. 

 Якщо судити про лю-
бов за звичайними її проя-
вами, вона більше схожа на 
ворожнечу, ніж на дружбу. 

Було колись...
Чимало видатних лю-

дей були відомі своїми ди-
вацтвами чи неординар-
ними звичками, вчинками. 
Деякі приклади.

Римський імператор 
Діоклетіан у розпал сво-
єї могутності несподівано 
відмовився від влади і за-
йнявся городництвом. За 
якийсь час придворні при-
їхали до нього на заміську 
дачу — просити повернути-
ся на трон. На це Діоклеті-
ан відповів: «Якби ви бачи-
ли, яку чудову капусту я ви-
рощую, ви б про це не про-
сили».

Пристрасним садівни-
ком був національний ге-
рой США, перший прези-
дент держави Джордж Ва-
шингтон. 

Бенджамін Франклін, 
видатний американський 
політик, учений, ніколи не 
брався за роботу, не за-
пасшись чималим кавал-
ком сиру. За його словами, 
саме цей продукт допома-
гав йому зосередитися.

Куточок 
гумору

— Пане, Вам каву з ко-
ньяком чи без?

— Без.
— Без коньяку? 
— Без кави.

* * *
— Мадам, раніше Ви 

якось стежили за своєю фі-
гурою..

— А тепер просто спо-
стерігаю.

* * *
— Іване, позич мені 

триста гривень до вівторка.
— Воно мені треба? Я й 

так погано сплю.

* * *
Тверезий погляд на де-

які явища змушував його 
випити. 

* * *
Вислухавши пацієнтку, 

психолог записався на при-
йом до свого психолога.

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-
ховних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  
(066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

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. 

Що читають в «Інтермеццо»

Сьогодні в Бразилії 
стартує найбільше світо-
ве змагання з найпопу-
лярнішої на планеті спор-
тивної гри — чемпіонат 
світу з футболу. 

Перший чемпіонат від-
бувся 1930 року в Уругваї. 
На нього не було відбору, їха-
ли всі бажаючі. Взяло участь 
лише 13 команд, у тому числі 
кілька європейських. Усі мат-
чі пройшли в столиці країни 
Монтевідео. Чемпіонами ста-
ли господарі — Уругвай.

Нині у відборі до чемпі-
онатів беруть участь май-
же 200 країн, членів ФІФА — 
Міжнародної федерації фут-
болу, яка й проводить змаган-
ня. На фінальні частини, які, 
власне, й звемо чемпіоната-
ми, приїздили по 16, потім 24, 
а останні турніри — по 32 ко-
манди. Господарі виступають 
без відбору, решта проходить 
відбірні змагання. 

Після здобуття незалеж-
ності Україна виступала лише 
на одному чемпіонаті — 2006 
року в Німеччині. На інші не 
вдавалося пройти відбору. 
Наша збірна 2006 року висту-
пила доволі успішно, вийшла 
із групи, виграла одну вось-
му фіналу і лише у чвертьфіна-
лі поступилася майбутньому 
чемпіону — Італії. 

На цей чемпіонат наші не 
потрапили: зайнявши друге 
місце у відбірній групі після 
Англії, у стиковому відборі по-
ступилися за сумою двох мат-
чів Франції. 

Ось статистика всіх 
19-ти чемпіонатів світу. 
Рік і місце проведен ня, 
чемпіон світу. 

1930 Уругвай УРУГВАЙ

1934 Італія ІТАЛІЯ

1938 Франція ІТАЛІЯ

1950 Бразилія УРУГВАЙ

1954 Швейцарія НІМЕЧЧИНА

1958 Швеція БРАЗИЛІЯ

1962 Чилі БРАЗИЛІЯ

1966 Англія АНГЛІЯ

1970 Мексика БРАЗИЛІЯ

1974 Німеччина НІМЕЧЧИНА

1978 Аргентина АРГЕНТИНА

1982 Іспанія ІТАЛІЯ

1986 Мексика АРГЕНТИНА

1990 Італія НІМЕЧЧИНА

1994 США БРАЗИЛІЯ

1998 Франція ФРАНЦІЯ

2002 Японія, Корея 
БРАЗИЛІЯ

2006 Німеччина ІТАЛІЯ

2010 ПАР ІСПАНІЯ
Весь час тривало супер-

ництво двох футбольних кон-
тинентів — Європи і Америки, 
точніше Південної Америки, 
Латинської. Після перемоги 
на останньому чемпіонаті Іс-
панії Європа вийшла вперед: 
10 чемпіонств проти 9-ти. 

Чемпіонат відкривається 
сьогодні матчем Бразилія —

Хорватія (трансляція о 23.00 
за київським часом). До речі, 
саме за Хорватію грають біль-
шість легіонерів чемпіонату 
України, які поїхали зі своїми 
збірними до Бразилії: це Да-
ріо Срна, капітан «Шахтаря» 
і збірної, його одноклубник 
Едуардо та київські динамівці 
Вукоєвич і Віда.

Як завжди, перший етап 
чемпіонату — груповий. Ко-
манди розбиті на 8 груп. Кож-
на з чотирьох команд групи зі-
грає один матч із кожною. Дві 
кращі з групи виходять до од-
нієї восьмої фіналу. А тоді по-
чнуться матчі з вибуванням. 
Фінал чемпіонату пройде в 
Ріо-де-Жанейро 20 липня.

Ось усі учасники 
чемпіонату, по групах

Група А: Бразилія, Хорва тія, 
Мексика, Камерун. 

Група В: Іспанія, Нідерланди, 
Чилі, Австралія. 

Група С: Колумбія, Греція, 
Кот’д-Івуар, Японія. 

Група D: Уругвай, Коста-Ріка, 
Англія, Італія. 

Група Е: Швейцарія, Еквадор, 
Франція, Гондурас. 

Група F: Аргентина, Боснія та 
Герцоговина, Іран, Нігерія. 

Група G: Німеччина, Португа-
лія, Гана, США. 

Група Н: Бельгія, Алжир, Ро-
сія, Південна Корея. 

На чемпіонат світу приїха-
ли кращі футболісти планети, за 
винятком тих, чиї збірні не про-
билися на турнір, або тих, хто 
отримав прикрі травми. Ось хто, 
зокрема, виступає в Бразилії.

Бразилія: Жуліу Сезар, Ті-
агу Сілва, Дані Алвес, Марсе-
лу, Неймар.

Іспанія (діючі чемпіони сві-
ту і двократні чемпіони Європи): 
Касільяс, Піке, Альба, Рамос, 
Мартінес, Бускетс, Хаві, Фа-
брегас, Іньєста, Алонсо, Сільва, 
Педро, Мата, Вілья, Торрес.

Голландія: Роббен, Снай-
дер, Ленс («Динамо» Київ), Ро-
бін ван Персі.

Уругвай: Суарес, Кавані, 
Форлан.

Англія: Джеррард, Лем-
пард, Руні.

Італія: Буффон, Бонуччі, 
К’єлліні, Де Россі, Пірло, Ба-
лотеллі, Антоніо Кассано.

Франція: Льоріс, Евра, 
Варан, Погба, Жиру, Бен-
зема.

Аргентина: Маскерано, Ді 
Марія, Мессі, Ігуаїн, Лавессі. 

Німеччина: Нойєр, 
Лам, Гетце, Кроос, Мюллер, 
Швайн штайгер, Хедіра, Езіл, 
Клозе, Подольскі.

Португалія: Пепе, Велло-
зу («Динамо» Київ), Роналду.

Починається 
ХХ чемпіонат світу з футболу

Євген 
ЄВТУШЕНКО

Паровозный гудок
Паровозный гудок,
журавлиные трубы,
и зубов холодок
сквозь раскрытые губы.

До свиданья, прости,
отпусти, не неволь же!
Разойдутся пути
и не встретятся больше.

По дорогам весны
поезда будут мчаться,
и не руки, а сны
будут ночью встречаться.

Опустевший вокзал
над сумятицей судеб...
Тот, кто горя не знал,
о любви пусть не судит.

1951

А снег повалится, 
повалится...
А снег повалится, 

повалится...
и я прочту в его канве,
что моя молодость повадится
опять заглядывать ко мне.

И поведёт куда-то за руку,
на чьи-то тени и шаги,
и вовлечёт в старинный 

заговор
огней, деревьев и пурги.

И мне покажется, покажется
по Сретенкам и Моховым,
что молод не был я пока ещё,
а только буду молодым.

И ночь завертится, 
завертится

и, как в воронку, втянет 
в грех,

и моя молодость завесится
со мною снегом ото всех.

Но, сразу ставшая 
накрашенной

при беспристрастном 
свете дня,

цыганкой, мною 
наигравшейся,

оставит молодость меня.

Начну я жизнь 
переиначивать,

свою наивность застыжу
и сам себя, как пса 

бродячего,
на цепь угрюмо посажу.

Но снег повалится, 
повалится,

закружит всё веретеном,
и моя молодость появится
опять цыганкой под окном.

А снег повалится, повалится,
и цепи я перегрызу,
и жизнь, как снежный ком, 

покатится
к сапожкам чьим-то там, 

внизу. 
                                1966

Вирішення щоденних проблем
У виданні розглянуто буденні проблеми і турботи, 

пов’язані з вихованням малюків у дитячих садочках, подано 
нескладні способи подолання труднощів. Наведено ґрунтов-
ні поради щодо планування дня (перебіг занять, харчування, 
облаштування ігрової кімнати тощо), індивідуального підходу 
в роботі з «важкими» дітьми, дітьми, які опинилися у склад-
них життєвих ситуаціях (розлучення батьків, повторні шлюби 
батьків, народження молодших братів чи сестер, перебуван-
ня в лікарні, смерть близької людини). Також наведено низ-
ку порад щодо роботи з батьками, співпрацівниками, керів-
ництвом та рекомендації щодо особистого зростання самого 
вихователя. Книга призначена для вихователів і керівників 
дошкільних навчальних закладів, методистів дошкільних про-
грам, педагогів, батьків та всіх зацікавлених читачів.

Остап Кривдик «Ужоси українізації»
«Навіщо нам Україна? Чи може бути футбол національною 

ідеєю? Як убити в собі «помаранчевого лоха»? Про третю дер-
жавну мову й ненасильницьку українізацію, євроросіян і мос-
калів, «хохлоцид» та громадянську війну, дівчинку без ручок і 
падіння Берлінської стіни — у збірці статей політолога й акти-
віста Остапа Кривдика, опублікованих «Українською правдою».

Veni vidi scripsi. Світ у масштабі 
українського репортажу
До книги увійшло десять найкращих художніх репортажів 

українських авторів за результатами всеукраїнського кон-
курсу «Самовидавець». Половина текстів присвячена Україні, 
половина — закордонним мандрівкам. Серед авторів — і по-
чатківці, і відомі письменники та журналісти.

Хрвоє Качіч «Хорватський прорив»
Книга відомого хорватського дипломата і громадського 

діяча Хрвоє Качіча дозволить українському читачеві ближче 
ознайомитися з непростими і часом трагічними сторінками 
історії Хорватії ХХ ст. Хрвоє Качіч став свідком розпаду феде-
ративної Югославії та ескалації збройного протистояння на 
Балканах, був учасником боротьби за визнання незалежнос-
ті Хорватії провідними світовими державами.

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

Мессі

Роналду

Іньєста

15


