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Європа офіційно визнала 
Росію агресором і окупантом 
ОБСЄ звинуватила Росію в окупації України 

та нагадала про український Крим
Парламентська асамблея Організації з безпеки і спів-

робітництва в Європі (ОБСЄ) на сесії 1 липня 2014 року 
підтримала проект резолюції, яка засуджує дії Російської 
Федерації щодо України. За відповідне рішення проголо-
сували 92 делегати, проти — 30, утрималися — 27.

У резолюції, зокрема, засуджується «очевидне, грубе і 
невиправдане порушення Гельсінкських принципів Росій-
ською Федерацією щодо України, в тому числі особливо 
кричуще порушення суверенітету і територіальної ціліс-
ності цієї країни». При цьому було підтримано поправку, 
згідно з якою засуджується окупація території України. 
Крім того, резолюція засуджує військову агресію і різні 
форми примусу з боку РФ, спрямовані на утиски сувере-
нітету України.

Також, відповідно до резолюції, ОБСЄ вважає рефе-
рендум, що відбувся в Криму 16 березня 2014 року, неле-
гітимним і закликає всіх держав-учасниць відмовлятися 
від визнання анексії Криму Російською Федерацією.

Крім того, в ході дебатів учасники засідання підтри-
мали поправку, згідно з якою до резолюції було внесено 
пункт з вимогою від РФ відмовитися від військових по-
льотів над Північно-Балтійським регіоном, негайно від-
вести свої сили від балтійських держав і припинити під-
ривну діяльність серед етнічного російського населення 
Латвії, Литви та Естонії.

Резолюція підтримує зусилля та ініціативи ОБСЄ у від-
повідь на дану кризу і закликає всіх держав-учасниць 
ОБСЄ надати ресурси і політичну підтримку, а також дати 
можливість ОБСЄ безперешкодно здійснювати свою ді-
яльність на всій території України, включно з Кримом.

Позов до Росії 
за окупацію і агресію

Європейський суд з прав людини розглядає 
два позови України до Росії 

у зв’язку з подіями в Криму і на Сході 
«У ЄСПЛ на сьогодні два позови: один великий, який 

містить порушення прав військовослужбовців, журналіс-
тів, ми його доповнили економічною частиною», — сказав 
міністр юстиції Павло Петренко.

«Сума — 1,18 трлн грн. Це збитки через обмеження 
права користування майном», — повідомив міністр.

За словами Петренка, це комплексна заява, яка стосу-
ється компенсації збитків, завданих державі Україна росій-
ською стороною. «До цієї заяви долучаються і недержавні 
організації, зокрема профспілки, релігійні організації. До-
повнення до заяви зараз прийняті ЄСПЛ, і проходить про-
цедура попереднього ознайомлення з ними і комунікації».

Крім того, Павло Петренко нагадав, що ЄСПЛ виніс рі-
шення, в якому встановив незаконність перебування ро-
сійської армії на території Криму і зобов’язав РФ вивести 
свої війська. «Вони цього рішення не виконали. Але саме 
це рішення є фундаментом для процесу, пов’язаного з 
компенсацією збитків», — підкреслив міністр.

Що стосується можливості звернення до Міжнарод-
ного кримінального суду, то парламенту необхідно якомо-
га швидше ратифікувати Римський статут для можливості 
звернення до цієї міжнародної інстанції. «Тоді ми зможе-
мо ставити питання військових злочинів, які відбувалися 
на території Криму», — зазначив Петренко.

На наступному етапі, за його словами, Україна буде 
використовувати національні суди. «Це відбуватиметься 
в рамках кримінальних справ, які зараз розслідує Гене-
ральна прокуратура — щодо осіб, які причетні до окупа-
ції Криму. Це насамперед російські урядовці, чиновники 
російського ЧФ, ті, хто фактично порушував наше законо-
давство під час окупації», — додав міністр юстиції.

«Міжнародні суди — процес тривалий, але іншого варі-
анту в нас немає. А юридично шанси у нас величезні, тому 
що всі можливі світові організації — і ПАРЄ, і Генасамблея 
ООН — дали чіткий висновок щодо анексії, окупації Криму». 

Україна 27 червня в столиці 
Євросоюзу Брюсселі підписала 
Угоду про асоціацію та заключ-
ний акт з Європейським Сою-
зом. Підпис під документом по-
ставив Президент України Пе-
тро Порошенко. Він назвав під-
писання Угоди про асоціацію з 
ЄС  одним із найважливіших днів 
в історії Української держави. 

Того ж дня Угоди про асоці-
ацію з ЄС підписали Грузія та 
Молдова. 

 

З виступу  Президента України  
Петра Порошенка 

на церемонії підписання 
Угоди про асоціацію 

між Україною 
та Європейським Союзом
Шановні президенти, прем’єр   -

міністри, шановні гості!
Це чудовий день. Мабуть, най-

важливіший день для моєї країни 
після дня проголошення Незалеж-
ності. 

Я підпишу Угоду про асоціацію, 
використовуючи кулькову ручку, на 
якій написано «Асоціація Україна 
– ЄС, Вільнюс, 29 листопада 2013 
року». Тоді це не відбулося, але куль-
кова ручка залишилася. Ми бачимо, 
що вона демонструє, що історичні 
події невідворотні.

Документ, який ми будемо підпи-
сувати сьогодні, — це не лише полі-
тичний та економічний документ. Це 
символ долі і прагнень, які не можна 
зруйнувати, для людей, які пожерт-
вували своїм життям та здоров’ям 
для того, щоб це відбулося. І це 
найсильніше нагадування того, що 
люди мають прагнути жити краще.

Україні знадобилося 7 довгих ро-
ків для того, щоб подолати цей жах-
ливий, терновий шлях до економіч-
ної асоціації, політичної асоціації з 

Європейським Союзом. Цей шлях 
мав свої позитивні та негативні сто-
рони, але врешті-решт сьогодні ми 
прийшли. Вся Україна і також Крим. 
Нагадуємо, що Угода про асоціацію з 
ЄС — це вся Україна.

Була велика кількість спроб 
знищити європейський проект 
об’єднання, наприклад, як це від-
булося протягом останніх місяців в 
Україні.

Україна, Грузія та Молдова є кра-
їнами, які показують нові економічні 
цілі. Але перш за все — це свобода 
та демократія, які на пострадянсько-
му просторі будуть залежати від на-
ших можливостей втілювати рефор-
ми, які відбудуться у тому числі з до-
помогою Угоди про асоціацію.

Ми б бажали підписати Угоду за 
більш кращих умов, ніж такі, які ми 
маємо зараз, але, з іншого боку, — 
зовнішня агресія на Україну дає ще 
один сильний поштовх для того, щоб 
зробити цей важливий крок.

Підписуючи цю Угоду, Україна 
обіцяє, що буде впроваджувати ре-
форми. Але це документ також спіль-
ної відповідальності.

Таким чином, на тлі політичної 
асоціації ми також очікуємо, що 
Європейський Союз буде робити 
все, щоб підтримати наш суверен-
ний вибір, боронити нашу україн-

ську незалежність і територіальну 
цілісність.

Багато залежатиме від європей-
ської солідарності з трьома країна-
ми, які заплатили велику ціну, щоб 
бути частиною Європи та бути з Єв-
ропою. Чи Європа буде вільною, чи 
частково вільною? Чи має вона хви-
люватися про анексію  чи можли-
вість виникнення інших конфліктів у 
майбутньому? 

За останні місяці Україна спла-
тила велику, найбільшу ціну за те, 
щоб європейські мрії стали дійс-
ністю. Про це треба пам’ятати. Коли 
Україна буде готова приєднатися до 
ЄС, вона приєднається до ЄС.

Під час сьогоднішнього підписан-
ня я хотів би зробити односторон-
нє проголошення: підписуючи Угоду 
про Асоціацію з ЄС, Україна висту-
пає як європейська держава, яка 
має однакові цінності — верховен-
ство закону та свободи, наголошую-
чи на майбутньому членстві України 
в ЄС. Угода про асоціацію — це ін-
струмент підготовки до майбутнього 
приєднання. ЄС — це не лише части-
на країн, об’єднаних у союз. ЄС — це 
ідея, відповідь вимогам сьогодення. 
І тому країни ЄС і країни не ЄС мають 
сьогодні зробити важливий крок.

Слава Європейському Союзу, 
Слава Україні! 

На Донбасі триває Антитерористична 
операція українських військових — 
звільнення регіону від російських агресорів 
і місцевих сепаратистів-терористів

Україна підписала Угоду 
про асоціацію з Євросоюзом

Це мало б відбутися ще в листопаді, якби не холопство 
попередньої української влади перед Росією. 

Потрібен був Майдан, Єврореволюція, численні жертви українців, 
щоб Угода з ЄС була таки підписана. 
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Представлено проект 
Конституції взаємної підтримки 
У Чернігові в літературно-меморіальному музеї Михай-

ла Коцюбинського було презентовано проект за громад-
ською ініціативою «Європейське життя в умовах солідар-
ності. Конституція громадянського суспільства». 

Представили проект члени авторського колективу 
«Конституції» з Києва — народний депутат України трьох 
попередніх скликань Віталій Корж та журналіст Євген Го-
либард.

У проекті Конституції України чітко сформульовано: 
вона несе в собі суспільний прогрес, взаємну відповідаль-
ність влади, громадян і держави. Великий акцент зроблено 
на питаннях місцевого самоврядування. 

Голова обласної ради Микола Звєрєв, звертаючись на 
презентації до присутніх, зазначив: «Ми боремося за рефор-
мування місцевого самоврядування і тільки «знизу», ініцію-
ючи такі зміни, зможемо домогтися бажаного результату».

Гуманітарна акція «Експедиція 
на Схід»: доправлено вантажі, 
збір допомоги триває

Минулого тижня автомобілі Чернігів-
ської «Самооборони» здійснили три по-
їздки на Схід. Ось перелік тих, хто без-
посередньо кермував автомобілями і 
наражався на небезпеку: Віталій Курач, 
Сергій Надточій, Володимир Федорок, 
Наталія Нос та Олександр Максимець.

Під час цієї поїздки було чимало безпосередньої загро-
зи життю. Наприклад, автомобіль з Федорком і Надточієм 
ледь не потрапив у полон сепаратистів, а машина Ніжин-
ської «Самооборони», екіпаж у складі Олександра та Ната-
лії, потрапив під артилерійський обстріл. 

На замітку військкомату: передавати посилки варто 
не тільки БТО №13 і БТО № 41, а й танкістам, що пішли до 
війська з Чернігівщини. Саме вони зараз потребують най-
більшої допомоги, бо знаходяться в чистому полі без їжі та 
води.

Допомога була надана спецбатальйону «Чернігів», БТО 
№13 та №41, танковій бригаді.

Дякуємо всім, хто долучився до організації поїздки: Іго-
рю Корнієнку («Самооборона» з Козельця), Валерію Паню-
кову («Самооборона» з  Корюківки), п. Руслану, Олександру 
Демиденку, Валерію Шевчуку, Світлані Корольовій, Яні Ма-
нойло, «Менській сотні», Віталію Коржу, Миколі Кривульку, 
Тетяні Леп’явко та іншим. Вибачте, кого не згадали.

Гостра необхідність:
13 БТО: спальники зимові — 6 шт., футболки (розм. 48, 

50, 52, 54) — 45 шт., шапочки під каски, каски з кевлару, 
форма, берці, гумові чоботи, куртки та штани, болоньєві до-
щовики, зварювальний апарат, бронежилети.

Спецбатальйон «Чернігів»: продукти, котелки, намети.
Танкова бригада: продукти, вода.
Наші контакти: «Суспільна служба України», Чернігів, 

КМЦ «Інтермеццо», вул. Шевченка, 9; 
ГФзОГПіДК «Самооборона Чернігівщини»: 
вул. Шевченка, 7, офіс 7, м. Чернігів, 14000 (приміщення 

Чернігівської ОДА);
моб. тел. (063) 608-52-73, (067) 275-57-06.
Наші реквізити:
код ЄДРПОУ 39239484, р/р 26000051411262 в ЧРУ 

ПАТ КБ «Приватбанк» м. Чернігів, МФО 353586.
Номер картки «Приватбанку»
5211 5374 5101 8316
на ім’я Манойло Яни Володимирівни.
Дякуємо за допомогу. Слава Україні!

Чернігівська «Самооборона» 

Міжнародний фестиваль 
авторської пісні
Уже втретє на Голубих озерах на Ріпкинщині за підтрим-

ки Чернігівської обласної держадміністрації відбувся між-
народний фестиваль авторської пісні, організований бла-
годійним фондом імені Софії Русової. 

Захід зібрав виконавців з України, Білорусі, Литви, ша-
нувальників бардівської пісні. Протягом трьох днів учасни-
ки фестивалю та відпочивальники насолоджувалися гар-
ною музикою та літнім відпочинком, брали участь у творчих 
майстернях і майстер-класах, у спортивних і туристичних 
змаганнях.

«Дуже гарно, що в цьому фестивалі гармонійно поєдну-
ються українська традиція і авторська пісня», — наголосив 
заступник голови облдержадміністрації Сергій Журман під 
час церемонії нагородження переможців фестивалю. 

Родзинкою фестивалю стало театралізоване купаль-
ське дійство, підготовлене академічним ансамблем пісні і 
танцю «Сіверські клейноди» з традиційними народними гу-
ляннями.

При Чернігівському культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо» 
(вул. Шевченка, 9), де кореспондент-
ський пункт нашої газети, останнім 
часом також діє пункт Чернігівської 
«Самооборони» зі збору та відправ-
лення допомоги українській армії. 
Насамперед для підрозділів, що ді-
ють у зоні Антитерористичної опера-
ції на Донбасі, воюють з агресорами 
і терористами. З Чернігова регуляр-
но відправляють туди продукти, одяг, 

спорядження, що надають як допо-
могу нашій армії жителі Чернігова і 
області. 

Кожного разу з такою допомогою 
в зону АТО відправляють і примірни-
ки газети «Світ-інфо». Як повідомили 
в цьому пункті, українські солдати, 
насамперед земляки з Чернігівщини, 
охоче читають нашу газету, а вона по-
стійно пише про події на Донбасі.

Отримують українські воїни в зоні 
АТО і ще ряд чернігівських газет.  

Хоча в країні й не оголо-
шено надзвичайного стану, 
вже більше трьох місяців ми 
живемо в умовах зовнішньої 
агресії і бойових дій на Сході 
із загонами сепаратистів.

Чернігів начебто далеко 
від зони активних дій, але, як 
відомо, ворог у стані безвихо-
ді й відчаю здатен на будь-які 
непрогнозовані вчинки.

І нема значення, на якій 
відстані від зони АТО виводи-
ти з ладу шляхи постачання 
вантажів, головне — створити 
труднощі з їх доставки на пе-
редову. А ще — фактор паніки 
і невпевненості.

Чи убезпечені чернігівські 
мости через Десну від най-
менших спроб диверсій, чи іс-
нує хоча би номінально режим 
охорони стратегічних об’єктів 
— вирішили особисто переві-
рити після отримання редакці-

єю сайту звернення Чернігів-
ського УМВС щодо підвищен-
ня пильності.

Чернігівці старшого віку 
пригадують, що колись біля 
автомосту з боку міста стояла 
сторожова будка з озброєним 
охоронцем — і це в мирний 
час, боялися тоді лише атом-
ного удару.

Сьогодні, коли вже стало-
ся кілька реальних диверсій 
на залізниці, й запобігли спро-
бі підірвати міст у Запорізькій 
області, на чернігівському ав-
томобільному мосту і приле-
глій території спецрежиму охо-
рони не відчувається.

З наплічником, з чималим 
пакетом у руках я перебував 
на самому мосту хвилин двад-
цять. У нішах металоконструк-
цій бачу порожні пивні пляшки 
— ймовірно, була ціла компа-
нія. Немає складності непо-

мітно залишити пакет і піти.
Під самим мостом ситуа-

ція для зловмисників ще більш 
сприятлива. Довкола зарості, 
що маскують пересування та 
дії. Не тільки піші підходи, а й 
зручні під’їзди для транспорту 
з обох боків Десни. Тимчасове 
обмеження в’їзду — шлагба-
уми і бетонні блоки — відсут-
ні. Лише на одній з опор хтось, 
жартуючи, залишив надпис 
«Блокпост».

І все-таки, попри про-
блемну ситуацію зі спецрежи-
мом довкола автомобільного 

мосту, позитивним виявило-
ся спілкування з рибалками. 
Уздовж берега вони пильну-
ють не тільки свої улови, а й дії 
непевних осіб на підходах до 
стратегічного об’єкта. Пере-
конався на собі. А на фарвате-
рі під мостом курсує туди-сю-
ди надувним човном рибалка-
«сом’ятник» — русло і опори 
мосту під контролем.

Олекса ПЕКУР
Фото автора 

«Північний вектор», 
03.07.2014

«Минулого року рясно вродили яблу-
ка, цього року пишно розцвіли квіти, — 
розповідає вимушений біженець з при-
кордонного м. Свердловка Луганської об-
ласті Олег Іванович Олещенко. — Нині їх 
топчуть окупанти. У мене там залишився 
будинок, дача, город на 12 соток».

Олег Іванович — активний громад-
ський діяч, створив ще до розвалу Радян-
ського Союзу і очолював до недавнього 
часу місцеву «Просвіту». Під час виборів 
допомагав ВО «Свобода». До Чернігова 
він евакуювався разом із дружиною, нині 
мешкає у товариша.

На Луганщині живе вже протягом со-
рока років, був шахтарем. А народився у 
селі Киселівка Менського району.

«Мій дідусь похований у селі Домаш-
лин Корюківського району, був партиза-
ном. Родичів уже немає».

Олег Олещенко розповів, як почи-
налася зрада і загарбання його краю: 

спочатку на міськраді влада зняла дер-
жавний прапор, замінила його на міс-
цевий. Коли Олег Іванович прийшов 
сваритися, дівчата з міськради попро-
сили зрозуміти їх, бо так вирішило ке-
рівництво.

Молодші хлопці намагалися організу-
вати «Самооборону», але не вийшло — їх 
було мало. Проте вони передали дані на-
шим військовим, біля них був навчаль-
ний табір терористів, то прилетіли літаки 
і його розбомбили.

Потім прикордонники прибрали свої 
пости і поїхали, кордон перестав існувати.

10 чи 12 червня через місто проїхали 
КамАЗи з чеченцями. І тоді пан Олег зро-
зумів, що потрібно негайно евакуюватися.

27 червня він разом із дружиною ви-
їхав з Дебальцевого на Київ.

Нині Олегу Олещенку на рідній Чер-
нігівщині надають допомогу. Особливі 
слова подяки він висловлює голові Чер-
нігівської обласної ради Миколі Звєрє-
ву, представнику «Правого сектора» Мак-
симу Конашевичу, ГО «Менська сотня» та 
«Народній самообороні».

«Північний вектор»

Здивувала програма заходів для жи-
телів Чернігова в цей день. Начебто дер-
жавне свято, ситуація в країні серйозна. 
Всі дійства цього дня проходили в місь-
кому парку культури та відпочинку. У про-
грамі було багато цікавого: ярмарок, кон-
курси, виступи танцювальних та фольк-
лорних гуртів, фаєр-шоу і т. ін. Але здиву-
вало, що не було нічого, що стосувалося 
самого свята — Конституції України. А та-
кож, що одне з центральних місць займа-
ла розважальна програма, яку проводив 
Альфа-банк, який є в списку загально-
українського бойкоту «Не фінансуй агре-
сора». 

Я не проти розважальної програми, 
але, як на мене, можна було б організу-
вати і щось патріотичне, це могло б згур-
тувати громаду, підняти патріотичний 
дух, торкнутися теми Конституціїї, наших 

прав, свобод і т. д. Адже це вкрай необхід-
но для всіх нас.

Вважаю, що Конституція, як і держав-
ний прапор, має бути в кожного. І її необ-
хідно читати, як мантру, кожного дня. Від-
криваєш першу сторінку, а тут написано: 
Україна є суверенна і незалежна унітар-
на держава; людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпе-
ка визнаються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю; держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність; за-
безпечення прав і свобод є головним 
обов’язком держави; єдиним джерелом 
влади є народ. 

Раджу почитати і частіше повторюва-
ти. Людина, яка має знання, володіє си-
лою. І після прочитаного дійсно зростає 
впевненість, що у нас є права, тільки їх 
треба виборювати. На жаль, ми звикли 

вірити, що в нас їх немає і ніхто з ними не 
рахується. Але насправді вони є, так на-
писано в законі. У кожній цивілізованій 
країні права людей були виборені. Тому 
не варто очікувати, що хтось щось зро-
бить за нас і для нас. Просто хочеться по-
бажати всім нам бути більш активними і 
не забувати, що те суспільство, яке ми за-
раз побудуємо, і буде суспільством, в яко-
му житимемо ми і наші діти. Тому хочеть-
ся повторити слова великого українсько-
го патріота: БОРІТЕСЯ — ПОБОРЕТЕ, ВАМ 
БОГ ПОМАГАЄ!

А щодо параду вишиванок та консти-
туційної фотосесії, які пройшли 28 черв-
ня, хочеться подякувати організаторам 
— «Самообороні» Чернігівщини, громад-
ському руху «Вільний Чернігів» та всім, хто 
брав участь і не залишився байдужим.

Наталія ВОСКРЕСЕНСЬКА

Нашу газету «Світ-інфо» читають 
чернігівські солдати в зоні АТО на Донбасі

Деснянські мости 
під надійною охороною: 
поки що рибалок

Розповідь біженця з Луганщини 
про зраду і загарбання краю

Стара міська влада і діє по-старому: 
про свято — День Конституції 
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

У ці липневі дні виповнюється рівно 
20 років, як знаменита колись газета «Сі-
верщина» перейшла на щотижневий ви-
пуск, передплату і друк у чернігівському 
видавництві «Десна». До цього півтора 
роки газета друкувалася в Куликівській 
районній друкарні з різною періодичніс-
тю і обсягом. Але ми, люди, які створюва-
ли і видавали газету, завжди були вдячні 
колективу цієї друкарні за те, що саме у 
них починався випуск газети. 

Ювілей газета зустріла… своїм зник-
ненням. Вона не дожила до нього: ось 
уже три місяці «Сіверщина» не виходить. 
Останній номер вийшов 17 квітня. 

Банкрутство газети стало проявом 
банкрутства її видавця — товариства з 
обмеженою відповідальністю «Редакцій-
но-видавничий центр «Сіверщина». Ця 
комерційна структура була створена 8 
років тому «під дахом» обласної «Просві-
ти», але не підпорядковувалася їй. Просто 
«Просвіта» як засновник, тобто господар 
газети, доручила  тому ТОВ усю діяльність 
з випуску газети, що цілком передбачено 
законодавством про пресу. 

Однак це ТОВ опинилося «на мілині» 
ще три роки тому, і газета вже тоді поста-
ла перед фактом закриття.  Врятував її 
від цього прихід у ТОВ групи чернігівських 
бізнесменів, запрошених «Просвітою» ря-
тувати газету. Тож останні три роки «Про-
світа» видавала газету спільно з цими 
бізнесменами. 

Спільна справа також завершилася 
сумно. З одного боку, товариству вдалося 
врятувати газету від загибелі. І коли за-
раз дехто дорікає бізнесменам, що вони 
«знищили газету», це, мабуть же, не так. 
Вони продовжили їй життя на три роки. От 
що не вдалося — повернути газету на ко-
лишні позиції за популярністю, тиражем, 
а відтак зробити її не збитковою. Зро-
бити цього не вдалося. Чому — предмет 
окремого аналізу. Схоже, відновити газе-
ту виявилося важче, ніж очікувалося. 

Отже, на весну цього року ТОВ уже 
не просто збанкрутувало, якщо не юри-
дично, то фактично, а опинилося у вели-
чезному «мінусі». Борги ТОВ склали десь 
під 300 тисяч гривень. У тому числі понад 
100 тисяч із зарплати: працівникам ре-
дакції заборговано зарплату за півроку, 
і це ганьба ТОВ, бо як же можна було мі-

сяцями не платити людям зарплату? Ве-
личезні борги у ТОВ перед видавництвом 
«Десна» за друк газети. Є й інші серйоз-
ні борги.

ТОВ розвалилося. Всі бізнесме-
ни втекли з нього ще на початку квітня. 
Хоча, якщо є в цьому суспільстві правда 
і справедливість, винні люди, тим більше 
— не бідні, повинні заплатити всі борги, 
насамперед із зарплати. 

У середині квітня обласна організа-
ція «Просвіти» опинилася перед пробле-
мою: як видавати газету далі, якщо фак-
тично зник багаторічний партнер з її ви-
дання, оце саме ТОВ? Найпростіший варі-
ант: сама «Просвіта» бере на себе функції 
видавця газети.  На це «Просвіта» не піш-
ла через відсутність коштів, а газета з 
таким мізерним передплатним тиражем 
дуже збиткова і потребує серйозних до-
тацій. До речі, передплатний тираж скла-
дав у цьому році вже навіть не 6 тисяч, 
яким був на момент приходу три роки 
тому бізнесменів, а всього 4 з полови-
ною. Тобто за три роки не наростили жод-
ного примірника передплати, натомість 
втратили чверть її. Не знайшлося на при-
йнятних для просвітян умовах й іншого 
видавця. Тому «Просвіта», яка юридично 
й зараз є засновником, господарем газе-
ти, що також юридично існує, просто при-
пинила її видання. 

Газета вже 20 років передплатна. 
Тож кілька тисяч передплатників просто 
обікрадено. Вони не отримали 10 остан-
ніх номерів газети за перше півріччя. 
Якщо помножити на півтори гривні, ви-
ходить, що кожного передплатника обду-
рено на 15 гривень. Сума наче невелика, 
але помножте її на кілька тисяч перед-
платників, і це виходить понад 60 тисяч 
гривень. У принципі передплатники мали 
б вимагати ці гроші з пошти, адже вони 
оформляли передплату там, платили по-
штовикам. У свою чергу, пошта мала б 
вимагати ці гроші від видавця, отого са-
мого ТОВ, адже саме з ним мала всі ці 
роки угоду на передплату і доставку ви-
дання. Це автоматично ще збільшило б 
борги ТОВ на серйозну суму. Але нічого 
пошта вже вимагати не буде, бо не може 
знайти й слідів свого багаторічного парт-
нера — ТОВ. Та й читачі не вимагатимуть 
з пошти оті 15 гривень: люди у нас вже 

звикли, що їх усе життя обдурюють і об-
крадають.

Втім, у кількох сотень читачів перед-
плата оформлена на весь рік. Побачив-
ши, що газета зникла, вони вже почали 
вимагати з поштовиків кошти за перед-
плату бодай за друге півріччя. Годі було 
сподіватися на масове продовження 
передплати на газету на друге півріччя, 
а переважна більшість читачів тради-
ційно мали її лише на півроку. На біду, 
крах газети збігся з передплатною кам-
панією, а хто ж би продовжував перед-
плату, якщо газета 10 тижнів підряд не 
виходила.

Усе сказане стосується і другої зни-
клої газети — «Біла хата». Це було дочір-
нє видання «Сіверщини», створене редак-
цією ще 16 років тому. Ця обласна газе-
та для домашнього читання видавалася 
редакцією «Сіверщини», тобто, власне, 
«Просвітою», а останніми роками тим же 
ТОВ. По суті, це був єдиний колектив двох 
газет, який зараз опинився на вулиці, без 
роботи і з боргами із зарплати. 

Хто винен у зникненні найстарішої і 
наймасовішої рухівсько-просвітянської 
газети України? Чи це правління  облас-
ної «Просвіти»? Чи ота група бізнесме-
нів? Чи обласна організація Української 
народної партії, нині знову — Народного 
Руху, яка свого часу спільно з просвітяна-
ми створювала газети і по сьогодні має 
ключовий вплив на обласну «Просвіту»? 
Чи  керівництво Всеукраїнської «Просві-
ти», яке останній рік байдуже спостеріга-
ло за загибеллю просвітянської преси, 
якої й так не густо в бідному українсько-
му інформаційному просторі? Усе це — 
тема окремої розмови, спокійної, зваже-
ної, без зайвих звинувачень, розмови в 
середовищі самих просвітян, а не всіх ба-
жаючих побалакати, не знаючи про що. 

А головне — як відродити знамениту 
газету? Колосальні борги отого ТОВ — це 
борги конкретних людей, а не обласної 
«Просвіти» і просвітян. Просто людям, які 
взялися б за відродження газети, потріб-
но буде мати величезні кошти, адже від-
новлювати її треба буде «з нуля», якщо го-
ворити про масову передплатну газету. І 
відновлювати довіру читачів. 

Петро АНТОНЕНКО 

У Чернігівській області співро-
бітники Служби безпеки України 
спільно з міліцією викрили та при-
пинили протиправну діяльність гру-
пи осіб, які за допомогою шкідли-
вого програмно-технічного облад-
нання несанкціоновано втручалися 
в роботу мереж електрозв’язку за-
гального користування.

Троє мешканців Чернігова, обізна-
ні у комп’ютерних технологіях, налагоди-
ли протиправну схему перенаправлення 
міжнародного телефонного трафіка.

Встановлено, що наприкінці 2013 року 
зловмисники придбали спеціалізоване те-
лекомунікаційне обладнання й встановили 
його елементи у приватних помешканнях 
Чернігова і на території однієї з республік 
пострадянського простору. У подальшому 

правопорушники за допомогою Інтернету 
змінювали трафік проходження міжнарод-
них телефонних дзвінків, направляючи їх 
на мережу стільникового зв’язку одного з 
мобільних операторів. 

Кошти від протиправної діяльності 
надходили на рахунок одного з іноземних 
банків, а в подальшому переводились у 
готівку та ввозилися в Україну рейсови-
ми туристичними автобусами.

У такий спосіб учасниками злочинної 
оборудки було незаконно отримано 40 
тисяч доларів США.

Під час проведення слідчих дій пра-
воохоронці виявили дев’ять сім-боксів 
на 20 GSM-каналів кожен, комп’ютерне 
обладнання, а також сім-картки мо-
більних операторів, за допомогою яких 
здійснювалося перенаправлення між-
народного телефонного трафіка за до-

помогою технології ІР-телефонії.
Нині в рамках кримінального про-

вадження, розпочатого за ч.2 ст.361 
(несанкціоноване втручання в робо-
ту електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих сис-
тем, комп’ютерних мереж чи мереж 
електрозв’язку) Кримінального кодексу 
України, здійснюються подальші слідчі дії. 

У Чернігівській області завер-
шено розслідування кримінального 
провадження стосовно російського 
шпигуна.

Управлінням СБ України в Чернігів-
ській області завершено розслідування 
кримінального провадження, відкритого 
стосовно громадянина Російської Феде-
рації за ч.1 ст. 114 (шпигунство) та за ч.1 
ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими ре-
човинами) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що іноземець, пере-
буваючи в Україні під чужим прізвищем, 
вербував наших громадян для отримання 

інформації, що становить державну таєм-
ницю.

З метою прикриття своєї протиправ-
ної діяльності громадянин РФ вступив 
до організації «Антикорупційний комітет 
України» і використовував видане йому 
посвідчення для збору відомостей у сфе-
рі економіки, науки і техніки, державної 
безпеки і охорони правопорядку, які у по-
дальшому готувався передати іноземним 
розвідорганам. 

Зловмисника було затримано співро-
бітниками СБУ у березні ц.р. у м. Черніго-
ві під час одержання ним документації з 
грифом «таємно».

Згідно з висновком експерта з пи-
тань державної таємниці, інформація, 
яку збирав іноземець, належить до відо-
мостей, розголошення яких створює за-
грозу національним інтересам та безпе-
ці держави. 

Крім того, у ході проведення досудо-
вого розслідування під час обшуку по-
мешкання затриманого було виявлено 
набої калібру 9 мм, набої калібру 7,62 
мм, тротилову шашку та карабін «Мосіна» 
з оптичним прицілом. 

Нині матеріали кримінального прова-
дження із затвердженим обвинувальним 
актом скеровано до суду.

Прес-група Управління СБ України
 в Чернігівській області

Зловмисники  втручалися в роботу 
національної системи зв’язку

Шпигун — під судом

ЮВІЛЕЙ І ЗНИКНЕННЯ 
ГАЗЕТИ «СІВЕРЩИНА» Без державного прапора

Останнім часом Чернігів усе більше вирізняється синьо-
жовтими кольорами державного прапора України. Мешканці, 
насамперед молоді патріоти, фарбують у ці кольори зупинки 
міського транспорту, інші споруди, стіни підземних переходів, 
навіть мости через Десну. Так само все більше майорить по 
місту державних прапорів. Вони не лише на установах, орга-
нізаціях, їх багато на житлових будинках, над вікнами і балко-
нами звичайних міських квартир. 

Справа це суто добровільна, якщо говорити про оселі гро-
мадян, приватні заклади. А от для державних установ вивішу-
вання прапора в дні національних свят є обов’язковим. Де-
хто про це чомусь забуває, у тому числі в гуманітарній сфері. 

Ось на центральній вулиці міста — проспекті Миру, на-
впроти Валу — будівля інституту історії, етнології та право-
знавства ім. О. Лазаревського, структури Чернігівського на-
ціонального педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Див-
но, але тут навіть під час недавнього державного свята чо-
мусь забули вивісити державний прапор України. Ніхто б не 
сказав нічого поганого, якби цей прапор висів і далі. Але по-
рожньо. 

Для контрасту: прямо через дорогу, на іншому боці вулиці, 
український прапор вивішено на балконі звичайної квартири. 
Як приклад державному закладу… 

 

Новий номер журналу 
«Літературний Чернігів»
Свіжий номер журналу «Літературний Чернігів» присвя-

чений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Від-
кривається він його поезією «Мені однаково, чи буду…». 

У журналі —  вірші Олександра Гадзинського, Миколи Тка-
ча, Миколи Холодного, Володимира Сапона, Олени Марченко, 
Олександра Самійленка, Станіслава Реп’яха, Володимира 
Сенцовського, Миколи Ткаченка, Олесі Білоцвіт, Станіслава 
Шевченка, Анатолія Шкуліпи, оповідання «Повернення» Юрія 
Багрянцева і «Така твоя доле, Тарасе…» Володимира Сапо-
на, твори учнів Чернігівщини — переможців всеукраїнського 
конкурсу «Розкрилля душі».

У літературознавчій Шевченкіані — студії Руслани Галиць-
кої «Тарас Шевченко: геній і мова», Олени Моціяки «Динамі-
ка художніх проекцій поета у творчості Т. Шевченка», Миха-
ся Ткача «Чи була спроба поліції заарештувати Т. Шевченка 
в Бігачі?», Володимира Сапона «За гусара замовимо слово», 
Миколи Ткача «Ще треті півні не співали», Василя Буденного 
«Сповідальна розмова». Рецензується книжка Олександра 
Дека «Шевченківський календар».

Журнал друкує новелу Михася Ткача «Посмішка Ганни», 
уривок з повісті Володимира Ворони «Вічний дух Десни», стат-
ті Володимира Кузьменка «Більше працював, ніж жив…» (до 
150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) і Сергія Кри-
венка «Психологізм малої прози Михайла Могилянського». 
Олександр Олійник продовжує публікацію «Автори «Сонячних 
кларнетів».

На кольоровій вкладці — картини чернігівської художни-
ці Віри Жлудько.

Журнал надруковано за фінансової підтримки Чернігів-
ської облдержадміністрації.

Медовий квас 
Олександра Кобцева 
Єдиний подібний в Україні та країнах СНД концентрат ква-

су медового «Талалаївський» візьме участь у регіональному 
конкурсі «Чернігівська якість» Всеукраїнського конкурсу «100 
кращих товарів України». Продукт представив підприємець із 
Талалаївки, пасічник і медовар Олександр Кобцев. Концен-
трат квасу медового виготовлений на сучасній унікальній тех-
нологічній базі з додаванням прополісу, ароматичних трав, 
соків плодів, ягід, коріння і розфасований у споживчу тару 0,5 
л та під замовлення у каністри різної ємкості.

Куликівське земляцтво 
підтримує спорт
У розпалі чемпіонат Куликівського району з футболу. Ось 

уже 4 роки поспіль цей район проводить чи не наймасовіший 
чемпіонат у перерахунку на кількість сіл. У районі, де всього 
17 місцевих рад, виступало в чемпіонаті 14 команд. Немало 
— 11 колективів —  грають і зараз. Від райцентру виступають 
дві команди, і «Полісся» одночасно грає в чемпіонаті області. 

Лідирують, як і всі останні роки, «Торнадо» з Куликівки і 
«Колос» зі Смолянки. Смолянці, чинні чемпіони, теж одночас-
но грають і в чемпіонаті області. Спорт, зокрема футбол, у селі 
активно підтримує громадська організація Молодий Народ-
ний Рух. А ще — Куликівське відділення Чернігівського земля-
цтва столиці України. Голова відділення — уродженець Ков-
чина Володимир Лузан — є палким любителем спорту. 



№35   17 липня 2014 року№35   17 липня 2014 року

Бліц-інформ

4  Світ Чернігівщини

Люди працюють, а не бідкаються про «кризи»

Подешевшання… 
після подорожчання
У Чернігові з 1 липня трохи подешевшав проїзд в ав-

тобусах маршрутів 38 і 39, які належать тролейбусному 
управлінню і курсують по деяких тролейбусних маршрутах.

 Здешевлення сталося після того, як люди висловили 
своє обурення недавнім подорожчанням проїзду, а відповід-
ні служби взялися з’ясувати, наскільки воно було правомір-
ним. Нагадаємо, що донедавна вартість проїзду в цих і по-
дібних міських автобусах становила 1 гривню 75 копійок. 
Потім вона збільшилась і склала 2,25 гривні. Тепер стала 2 
гривні. А пасажири не придумають, чи радіти, що ціна вже не 
2,25, чи обурюватися, що вона вже не 1,75 гривні. До речі, в 
більшості інших автобусів і маршруток після недавнього по-
дорожчання так і залишаються нові ціни.

На транспорті 
посилюють безпеку
В Управлінні Служби безпеки України в Чернігівській 

області відбулась нарада з керівниками підприємств тран-
спортної та енергетичної структури регіону. Були обгово-
рені питання щодо посилення безпеки на об’єктах транспор-
ту та додаткового контролю за місцями скупчення пасажи-
рів з огляду на випадки диверсійних проявів на транспорт-
них об’єктах Сходу України.

Представники транспортних підприємств та об’єктів 
життєзабезпечення розробили механізм термінового ін-
формування силових структур, які є суб’єктами антитерорис-
тичної діяльності, у разі отримання даних про можливе ви-
никнення надзвичайних ситуацій.

Управління Служби безпеки України в Чернігівській об-
ласті звертається до всіх громадян не бути байдужими і не-
гайно повідомляти правоохоронним органам, якщо ви має-
те інформацію щодо загроз державній безпеці, загроз теро-
ристичного характеру, про факти перебування в регіоні підо-
зрілих осіб, наміри здійснення сепаратистської, диверсійної, 
розвідувально-підривної діяльності, виявлення підозрілих 
предметів. Адже рівень нашої безпеки залежить від уважної 
та розсудливої поведінки кожного громадянина.

«Телефон довіри» Управління СБУ в Чернігівській області 
— 676-208 (працює цілодобово).

Прес-група Управління СБ України
 в Чернігівській області

П’яна бійка — троє вбитих 
Співробітники Чернігівської міліції впродовж лічених 

годин встановили і затримали підозрюваного у скоєнні 
надзвичайно тяжкого злочину. Перебуваючи у стані ал-
когольного сп’яніння, чоловік холоднокровно вбив трьох 
людей.

Суботнього ранку 5 липня близько 7-ої години до черго-
вої частини Чернігівського міського відділу УМВС України 
в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що 
в одній із квартир по вулиці Доценка виявлено три трупи з 
ознаками насильницької смерті.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи 
УМВС України в Чернігівській області та міського відділу мі-
ліції, особисто прибули начальник УМВС генерал-майор мі-
ліції Олег Демченко та обласний прокурор Володимир Сте-
ценко, оперативники карного розшуку, працівники прокура-
тури, кінолог зі службово-розшуковим собакою.

У занедбаній і захаращеній квартирі на першому поверсі 
стандартної «хрущовської» п’ятиповерхівки працівники мілі-
ції виявили 3 трупи з чисельними колото-різаними ранами.

Як повідомив начальник Управління МВС у Чернігівській 
області Олег Демченко, від рук невідомого вбивці загинули 
62-річна власниця квартири, її 39-річний син та 41-річний 
знайомий сина. Причому з найбільшою люттю було пошмато-
вано саме останню жертву: аж 19 проникних колото-різаних 
поранень тулуба, голови та кінцівок.

Працівники міліції негайно розпочали оперативно-роз-
шукові заходи, відпрацювали коло знайомих потерпілих, здій-
снили поквартирні обходи у багатоповерхівці, де мешкали за-
гиблі, та у прилеглих житлових будинках. Досить швидко було 
з’ясовано перелік осіб, які того дня спілкувалися з жертвами 
злочину. За півтори години після надходження повідомлення 
про вбивство правоохоронці вже утвердилися в пі дозрах, що 
до кривавого злочину може бути причетний 47-річний спів-
мешканець доньки загиблої хазяйки помешкання.

Олег Демченко розповів, що працівники міліції затрима-
ли підозрюваного. Він погодився співпрацювати зі слідством 
і дав правдиві свідчення. За словами підозрюваного, у вечір, 
що передував убивству, чоловік разом зі своєю коханою, її 
матір’ю та братом, а також знайомим пиячили. Під час застіл-
ля між його учасниками виник конфлікт. Словесне з’ясування 
стосунків досить швидко перейшло у бійку, під час якої за-
пальний гість ухопився за ніж. Молодші суперники виявили-
ся не такими швидкими та вправними, до того ж були вже до-
бряче п’яні й не змогли ухилитися від смертоносних ударів. 
Ще менше шансів на порятунок було у літньої жінки.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового три-
мання. Знаряддя злочину — звичайний кухонний ніж — пра-
цівники міліції виявили та вилучили, його направлено на екс-
пертизу. За фактом вбивства відкрито кримінальне прова-
дження за ознаками складу злочину, передбаченого пунктом 
1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умис-
не вбивство двох або більше осіб) — карається позбавлен-
ням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічно.

Нині триває досудове розслідування у цьому криміналь-
ному провадженні.

 
СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Нещодавно невідомі пошири-
ли по Чернігову листівки, нібито від 
«Правого сектора», в яких було на-
писано, що серед «боевиков есть 
чеченцы и армяне». Мова про се-
паратистів на Сході України. Щоб 
спростувати провокативну інфор-
мацію, в Чернігівському культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо» 
дав прес-конференцію голова об-
ласної вірменської громади Самвел 
Мовсесян.

Він зазначив: «Ми розуміємо, що 
багатьох не влаштовує мир і поря-
док у Чернігівській області, й не до-
зволимо, аби між нашими народа-
ми вбили клин. Ми заявляємо, що 
завжди вважали себе українцями 
вірменського походження». «Зараз 
ми допомагаємо українській армії, 
а наші підприємці надавали під-
тримку Майдану ще в зимові міся-
ці», — зазначив Самвел Генріхович.

Підступність провокації з лис-
тівкою була ще й у тому, що її авто-
ри прагнули пересварити україн-
ців і вірмен, тих, хто разом стояв 
на Майдані. Тому координатор об-
ласної «Самооборони» Олександр 
Ясенчук нагадав присутнім, що пер-
шим загиблим під час Майдану в на-
шій столиці був вірменин Сергій Ні-
гоян, родина якого свого часу зна-
йшла притулок в Україні, рятуючись 
від війни на Кавказі. 

До прес-конференції долучив-
ся і представник «Правого сектора» 
Максим Конашевич, який спросто-
вував інформацію, що їх партія є ав-
тором цих листівок.

Відповідаючи на запитання, що 

в листівках йшлося не про Черні-
гівщину, а про події на Сході Укра-
їни, Самвел Мовсесян зазначив: 
«Усе одно нас, вірмен, турбують 
такі провокації. Адже ми на влас-
ному досвіді знаємо, до чого при-
зводить розпалювання міжнаці-
ональної ворожнечі, воєнні кон-
флікти. Чимало нинішніх членів ві-
рменської громади Чернігівщини 
опинилися тут у першій половині 
1990-их, рятуючись від війни в На-
гірному Карабасі».

Довідково. У літописах зазначе-
но, що київські князі активно залу-
чали вірменських воїнів для захис-
ту східних кордонів від кочівників. 
«Києво-Печерський патерик» згадує 

вір менського лікаря, який лікував 
Володимира Мономаха.

Чисельність вірмен в Украї-
ні зросла протягом XII – XV століть 
у результаті міграції, коли вони ря-
тувалися від монгольської навали. 
Невеликі вірменські громади були 
засновані в Центральній Україні, 
включно з Києвом, і західних регіо-
нах — Поділлі та Галичині.

1267 року Львів став центром 
вірменської єпархії.

Нині в Україні мешкає близько 
500 тисяч вірмен, написав у соцме-
режі міністр внутрішніх справ Укра-
їни Арсен Аваков, який каже про 
себе: «Я українець і я вірменин».

    Фото Петра АНТОНЕНКА 

Як народжуються пельмені, бен-
дерики, вареники, котлети, голубці та 
млинці, побачили журналісти під час 
прес-туру на чернігівське підприєм-
ство «Торговельно-виробнича ком-
панія «Полюс достатку». Воно розта-
шоване у промисловій зоні міста, по 
вул. Старобілоуській. Невеликий за-
вод розміщений у відновленому ста-
рому приміщенні, яке не впізнати піс-

ля реконструкції. Тут встановлено су-
часне італійське обладнання з випус-
ку м’ясних і овочевих напівфабрикатів.

У виробничий ритм завод увійшов 
недавно, в травні. А вже за червень тут 
виготовили понад 15 тонн різноманіт-
них напівфабрикатів. 

Нам, журналістам, щоб потрапити 
до цехів, довелося вдягнути спеціальні 
халати, шапочки та «бахили», адже тех-

нологічний процес вимагає виняткової 
чистоти в приміщенні.

На «Полюсі достатку» величезну 
увагу приділяють якості продукції, роз-
повів голова спостережної ради під-
приємства Олександр Безнощенко 
(на фото), який і показав нам виробни-
цтво. На своєму сільгосппідприємстві 
в Количівці вирощують свиней, і сиро-
винна база буде розширюватися. 

«На сьогодні серед наших замовни-
ків — мережі магазинів «Союз», «Квар-
тал», «Еко-маркет» та деякі інші в Чер-
нігові, ряді районів області і навіть на 
Сумщині»,— розповів О. Безнощенко. 

Важливий і такий один момент: під-
приємство своїми діловими партнера-
ми має заводи нашої Чернігівської об-
ласті. Борошно закуповують у чернігів-
ському підприємстві, молоко і сир — на 
Куликівському молокозаводі, меланж 
(яєчну масу) — в Городні. Навіть картон-
ні ящики для пакування продукції заку-
повують не десь, а тут, у Чернігові. Тоб-
то, працюючи, дають замовлення і ро-
боту й іншим підприємствам області.

Актуальна тема — енергозбере-
ження. Досвід «Полюсу достатку» може 
бути корисним для інших. Оскільки газ 
дорожчає, тут встановили додаткові 
котли, що працюють на твердому па-
ливі (дрова, відходи деревообробного 
виробництва тощо). Воду для підпри-
ємства підігрівають електронагріва-
чі. Зараз «Полюс достатку» відключив 
газ узагалі. Виходить значна економія 
коштів, а це позначається і на вартос-
ті продукції. 

Організував цей прес-тур чернігів-
ський медіа-центр «Моє місто».

Петро АНТОНЕНКО 
Фото автора 

Вірмени — патріоти України 

С.Мовсесян і О.ЯсенчукС.Мовсесян і О.Ясенчук

«Полюс достатку»: висока якість 
і співпраця з підприємствами області 
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Cоціальний проект 
«Громадськість за місто 
без небезпек»
Чернігівська організація Суспільної служби 

України спільно з інформаційним сайтом «Північний 
вектор» започаткували Інтернет-проект інформу-
вання структур влади про існуючі і потенційні небез-
пеки у середовищі життєдіяльності людини. 

Пропонуємо вам узяти участь у проекті «Громад-
ськість за місто без небезпек». Мета — фіксування 
виявлених небезпек у Чернігові з метою їх опера-
тивного усунення.

У першу чергу, це стан доріг і тротуарів, електро- 
і газогосподарство, транспорт, інженерні комуніка-
ції, аварійні споруди, дерева та інші об’єкти, стихійні 
сміттєзвалища, шкідливі відходи.

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

proekt-hromadskist-za-mi.
2. Натиснути на посилання «Переглянути Гро-

мадськість за місто без небезпек на карті більшого 
розміру» (під картою).

3. Тиснеш «РЕДАГУВАТИ» для додавання або ви-
далення точок.

УВАГА: для редагування потрібно бути зареє-
строваним на сервісі http://www.google.

Як завантажити фото? Найпростіше — скорис-
татися з сервісу Радикал.ру

Подальші дії: інформування структур влади про 
існуючі і потенційні небезпеки у середовищі життє-
діяльності людини для подальшого їх усунення.

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

Сподіваємося, що відповідні структури з розу-
мінням сприймуть цю громадську ініціативу, адже у 
справі оперативної ліквідації небезпек влада і гро-
мадяни мають бути взаємозацікавленими партне-
рами. 

Суспільно-інформаційний 
часопис «Північний вектор»
Інтернет-сайт існує на громадських засадах за 

рахунок пожертв. Читачі можуть підтримати сайт, 
перерахувавши кошти на картковий рахунок При-
ватбанку на ім’я Ясенчука Олександра Анатолійови-
ча: 5457 0823 9152 9372.

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

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

Контакти:  засновник Олександр Ясенчук — тел.: 
(063) 236-18-03, (0462) 973-629. ІCQ: 605-110-856.

E-mail: www.pivnich.info@gmail.com
Адреса для листування: КМЦ «Інтермеццо», вул. 

Шевченка, 9, м. Чернігів, 14000.
Редакція: шеф-редактор Олекса Пекур, журна-

лісти Денис Домоцький, Олександр Ясенчук. 

Екскурсії по древньому місту
Інколи так хочеться забути про політику, про ма-

теріальні негаразди і притулитися душею до того, що 
не підвладне часу. Замовте екскурсію по Чернігову! 
Ви потрапите у дивовижний світ легенд, вам розка-
жуть про надзвичайні події і величні постаті минуло-
го, ви дізнаєтесь про джерела та зразки високої ду-
ховності.

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

Завітайте до Національного заповідника «Чер-
нігів стародавній». Замовлення екскурсій за тел. 
645-954, деталі на http://naiz1.pp.net.ua

Національний заповідник «Чернігів стародавній»

«Ляпис Трубецкой» 
дасть концерт у Чернігові!
25 липня у Чернігові 

відбудеться ВЕЛИКИЙ ЛІТ-
НІЙ КОНЦЕРТ групи «Ляпис 
Трубецкой»! 

«Ляпис Трубецкой» — 
найвідоміший рок-гурт Бі-
лорусі. 

Концерт відбудеться в 
Літньому театрі (централь-
ний міський парк культури і 
відпочинку, вул. Шевченка, 
59). Початок — о 20.00.

Замовлення та бронювання квитків за 
телефонами:

+380 (67) 759-08-67, +380 (50) 948-57-20, 
+380 (93) 996-22-30 або 97-01-13.

Бліц-інформ

Ось уже 15 років у Чернігові діє Канад-
сько-український бібліотечний центр. Історія 
його створення така. 

1999 року до чернігівських просвітян 
звернулася відома громадська діячка укра-
їнської діаспори Канади доктор Марія Фішер-
Слиж. У канадських українців виникла добра 
ідея створити в Україні спільні бібліотечні цен-
три. У нашій діаспорі за десятиліття нагрома-
дилися чималі книжкові скарби. Це були кни-
ги, видані за кордоном, до того ж заборонені 
в Україні і загалом у Радянському Союзі. На-
приклад, книги таких авторів, як Іван Багря-
ний, Євген Маланюк, Володимир Винниченко. 
Також літературні, суспільно-політичні журна-
ли, книги з історії, насамперед української, яка 
десятиліттями була недоступною нам. А ще до-
відкова література — словники, енциклопедії. 
Українці Канади просили лише, щоб такі щедрі 
книжкові зібрання не були розпорошені по різ-
них бібліотеках, а зберігалися єдиним фондом. 

У Чернігові такий центр  Канадське това-
риство приятелів України (Торонто)  запропо-
нувало створити одним із перших (згодом їх 
було утворено більше десятка, в різних облас-
них центрах). 

Ми, просвітяни, допомогли в цій добрій 
справі. Вийшли на центральну міську бібліоте-
ку імені Михайла Коцюбинського. Цей заклад 
люб’язно погодився відвести під бібліотечний 
центр приміщення в одній зі своїх міських бі-
бліотек. Обрали філіал №4 центральної біблі-
отеки на вулиці Одинцова, 7-В. І 1999 року за 
участю фундаторки бібліотечного центру пані 
Марії Фішер-Слиж, представників посольства 
Канади, Чернігівської міської ради центр було 
урочисто відкрито.

З Канади українці доставили кілька со-
тень дуже цінних книг, переважно україн-
ською, але також і англійською мовою. Зокре-
ма, томи знаменитої на весь світ Британської 
енциклопедії. 

Протягом 15 років книгами бібліотечно-
го центру користуються всі бажаючі читачі. 
Серед них — студенти й викладачі чернігів-
ських вузів, старшокласники. У центрі також 
обладнано стенди з розповідями про Канаду. 
На чільному місці в залі — державні прапори 
України і Канади.

Днями я побував у цьому центрі разом з 
директором центральної міської бібліотеки 
Ніною Власенко, яка постійно опікується ро-

ботою закладу. Нас гостинно зустріла заві-
дувачка філіалу Валентина Глушенко. До речі, 
ми потрапили якраз на чергове засідання 
краєзнавчого клубу «Рідні джерела» при біблі-
отеці, який веде В. Глушенко. Про цей цікавий 
клуб, де вивчають і бережуть українську істо-
рію, народні звичаї, традиції, варто буде якось 
розповісти окремо. А того дня ми поспілкува-
лися з читачами, які працювали в центрі. 

У читальному залі обладнано також 
комп’ютерний клас. Ніна Іванівна Власенко з 
гордістю пояснила, що центральна бібліотека 
Чернігова виграла цей чудовий подарунок — 
комп’ютери з підключенням до Інтернету — за 
всеукраїнською програмою «Бібліоміст». Біблі-
отекарем центру працює молодий фахівець 
Тетяна Кожевнікова, яка до того ж навчає чи-
тачів працювати на комп’ютерах, в Інтернеті. 
До речі, бібліотека створила власний сайт. 

Приємно, що Канадсько-український бі-
бліотечний центр поповнюється новими кни-
гами, в тому числі від українців діаспори. Не 
так давно отримали в подарунок домашню бі-
бліотеку одного з активістів української гро-
мади США Павла Пришиби. Кілька сотень книг 
подарувала родина покійного пана Павла, з 
якою в бібліотеки встановлені добрі контак-
ти. Усе це зібрання цілісним подароване Ка-
надсько-українському бібліотечному центру і 
виділене в окремий фонд. 

«Я помітила останнім часом гарну тенден-
цію: люди повертаються до книги, до читан-
ня»,— говорить Ніна Власенко.

Ніхто не проти телебачення та Інтерне-
ту, але все це можна гарно суміщати з читан-
ням книг. Особливо таких цікавих, як у Ка-
надсько-українському бібліотечному центрі. 
Тож заходьте! 

Петро АНТОНЕНКО 
Фото автора 

Проводять культурно-мистецький центр «Ін-
термеццо» та наша газета «Світ-інфо».

У  попередніх, цьому і наступних номерах газети читачам 
ставимо запитання про наше чарівне місто, його історію і сьо-
годення. Насамперед йдеться про фотознімки цікавих споруд 
Чернігова. Наші історико-архітектурні пам’ятки, передусім 
церковні, відомі по всій Україні і по світах. Але в місті немало 
й інших цікавих об’єктів. Запитання вікторини просте: 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 вікторини ми визначимо пе-

реможців. Вони отримають подарунки від Чернігівського 
культурно-мистецького центру «Інтермеццо» та нашої газети.

До конкурсу можна долучатися в будь-який мо-
мент, адже відповідей на запитання ми ще не друкували. Їх 
дамо по завершенні конкурсу. Попередні  двоє завдань  чи-
тайте у двох попередніх номерах газети, які можете отримати 
в «Інтермеццо». 

Відповіді надсилайте звичайним листом або електронною 
поштою (обидві ці адреси читайте на останній сторінці газети, 
внизу), заносьте в КМЦ «Інтермеццо» (вул. Шевченка. 9).

Отже, наступне завдання: що це за споруда, де вона 
розташована, що ви про неї знаєте? 

Вікторина «Що ви знаєте про Чернігів?»

Канадсько-український 
бібліотечний центр запрошує
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Бліц-інформ
Три складові 
сепаратистів 
на Донбасі

Юрій ЛУЦЕНКО, 
політик, «Третя 

Українська Республіка» 

«Є три складові озброє-
них сепаратистів на Донбасі:

– російські диверсан-
ти (Стрєлок, Бєс, батальйон 
«Восток», спецназ ГРУ тощо). 
Чисельність — до 500 осіб.

– російські «козаки» гене-
рала Козіцина, а фактично — 
найманці з числа ветеранів 
локальних воєн. Чисельність 
— до 5000 осіб.

– доморощені банд-
угруповання, чисельністю до 
15000 осіб.

Головною проблемою є 
величезна кількість завезе-
ного з РФ сучасного озбро-
єння, в тому числі — мобільні 
протиповітряні та протитан-
кові комплекси.

Позитивом є те, що ко-
жен день грабежів, розбоїв 
та розстрілів збільшує прір-
ву між бойовиками і мільйо-
нами мирного населення оку-
пованих територій. Вже сьо-
годні вони готові зустрічати 
українські війська якщо не 
квітами, то зітхаючи з полег-
шенням.

(З публікації «Платформа 
української перемоги», «Укра-

їнська правда», 01. 07.2014)

Комуністичну 
партію — 
під суд
Міністерство юстиції 

подало позов до суду щодо 
заборони Компартії

Доказова база проти-
правної діяльності КПУ скла-
дається з близько 120 сто-
рінок, а також відео- і аудіо-
матеріалів. Про це повідо-
мив міністр юстиції Павло 
Петренко: «Мною підписаний 
і поданий позов про ліквіда-
цію КПУ», — повідомив він. 

У матеріалах позову — 
близько 120 сторінок дока-
зів протиправної діяльності 
КПУ. Зокрема зібрані докази 
причетності представників 
партії до дій, які призвели до 
окупації Криму Росією, до по-
стачань зброї і фінансування 
терористів у східних регіонах, 
проведення сепаратистських 
референдумів у Луганській 
і Донецькій областях. Також 
задокументовано факти без-
посередньої участі представ-
ників КПУ в активних бойових 
діях проти українських сил Ан-
титерористичної операції. 

Петренко переконаний, 
що Мін’юст виграє цю справу 
в суді, і діяльність КПУ та сим-
воліка комуністів будуть за-
боронені.

Тимчасова слідча комісія Вер-
ховної Ради з розслідування роз-
стрілів демонстрантів у Києві 18 
– 20 лютого вважає, що масове 
вбивство людей на Майдані вчи-
нило злочинне угруповання на 
чолі з Віктором Януковичем.

Комісія надіслала всі напра-
цьовані матеріали до Генпроку-
ратури, повідомив її голова, де-
путат Геннадій Москаль, викла-
даючи на своєму офіційному сай-
ті звіт ТСК.

Слідча комісія вирішила, що 
організаторів і виконавців роз-
стрілу учасників акцій протес-
ту, які отримали назву «Майдан», 
можна за всіма ознаками вважа-
ти злочинним угрупованням.

«Комісія дійшла висновку, що 
керівником даної злочинної ор-
ганізації є колишній президент 
України Віктор Янукович», бо він 
«не застосував жодних заходів, 
передбачених ст. 106, 107 Кон-
ституції України, щодо припинен-
ня громадянського протистоян-
ня, яке призвело до численних 
жертв серед українських грома-
дян», — йдеться у звіті.

До цієї «злочинної організа-
ції», за даними комісії, входили:

– весь склад Кабінету 
Міністрів України, який 22 січня 
2014 року проголосував за про-
типравні постанови № 12,13,14, 
які, на думку комісії, призвели до 
зіткнень 18 лютого (на сьогодні ці 
акти скасовані окружним адміні-
стративним судом Києва);

– екс-міністр внутрішніх 
справ Віталій Захарченко;

– командувач внутрішніх 
військ Станіслав Шуляк;

– заступник міністра внутріш-
ніх справ Віктор Ратушняк;

– заступник начальника ГУ 
МВС у Києві Валерій Мазан;

– заступник начальника ГУ 
МВС у Києві Петро Фетчук;

– начальник управління гро-
мадської безпеки ГУ МВС у Києві 
Олег Мариненко;

– начальник спецпідрозділу 
«Беркут» ГУ МВС у Києві Сергій 
Кусюк;

– голова Служби безпеки 
України Олександр Якименко;

– перший заступник голови 
СБУ Володимир Тоцький;

– начальник спецпідрозділу 
«Альфа» СБУ Олег Присяжний;

– начальник Антитерорис-
тичного центру СБУ Андрій 
Меркулов;

– перший заступник міністра 
Кабінету Міністрів Владислав 
Забарський;

– весь склад оперативного 
штабу, який був створений нака-
зом голови СБУ Якименком для 
проведення Антитерористичної 
операції проти Майдану;

– повний склад суддів Пе-
черського районного суду Киє-
ва, які 9 грудня 2013 року вине-
сли неправосудну ухвалу, якою 
заборонялося перешкоджати пе-
ресуванню громадян, зокрема 

блокування вулиць, тобто фак-
тично заборонявся Майдан (№ 
757/27190/13-Ц);

– посадові особи Київської 
міськради, які в порушення стат-
ті 33 Конституції України подали 
позов до Печерського райсуду 
Києва, на підставі якого той виніс 

ухвалу 09.12.2013.
«Дії цих осіб підпадають під 

статтю 255 Кримінального кодек-
су України — «Створення злочин-
ної організації», — наголошуєть-
ся у звіті ТСК.

Фото з Майдану —
Петра Антоненка

ТСК: Розстріли на Майдані вчинило 
злочинне угруповання на чолі з Януковичем

Відома російська пра-
возахисниця Валерія Ново-
дворська померла  12 липня 
в Московській клінічній лікар-
ні № 13. У реанімації відділен-
ня за її життя боролися протя-
гом декількох годин. Повідо-
мляється, що Новодворська 
померла від інфекційно-ток-
сичного шоку. Втім, у Росії ба-
гато хто вважає, що це було 
політичне вбивство одного 
з яскравих опонентів путін-
ського режиму. Новодворську 
називали совістю нації. 

Валерія Новодворська 
народилася 17 травня 1950 
року в сім’ї москвичів — лі-
каря та інженера. Під час на-
вчання на французькому від-
діленні інституту іноземних 
мов організувала підпільну 
студентську групу. 

5 грудня 1969-го в Крем-
лівському палаці з’їздів 
19-річна студентка Вале-
рія Новодворська розкидала 
листівки з антирадянським ві-
ршем власного твору «Спаси-
бі, партіє, тобі!». 

Її відразу ж заарештували 
за звинуваченням в антира-
дянській агітації і пропаганді 
(ст. 70 КК РРФСР) і помістили 
в одиночну камеру Лефортов-
ської в’язниці. З літа 1970 року 
по лютий 1972-го Новодвор-
ська перебувала на примусо-
вому лікуванні в спеціальній 
психіатричній лікарні в Казані. 

Відразу після звільнення 
1972 року Новодворська за-
йнялася поширенням самви-
даву. Наприкінці 1970-х нама-

галася створити підпільну по-
літичну партію для боротьби 
з КПРС. У 1978 році стала од-
ним із засновників «Вільного 
міжпрофесійного об’єднання 
трудящих». Аж до початку 
1990-их років зазнавала сис-
тематичних переслідувань: 
примусової госпіталізації в 
психлікарні, допитів і обшуків. 
Новодворську тричі судили за 
дисидентську діяльність. 

З 1987-го по травень 
1991-го Валерія Новодвор-
ська організовувала в Москві 
антирадянські мітинги і де-
монстрації. 17 разів її затри-
мувала міліція, В. Новодвор-
ська зазнавала адміністра-
тивних арештів. У 1988 році 
вона стала співзасновницею 
партії «Демократичний союз». 

Ця політична діячка послі-
довно виступала проти імпер-
ської політики Росії, реваншу 
спецслужб, згортання демо-
кратичних прав і свобод. 

Вона активно підтрима-
ла українську революцію і бо-
ротьбу з російською агресією 
на Сході України. Новодвор-
ська також виступала з різ-
кою критикою Російської пра-
вославної церкви. Сама вона 
хрестилася 1990 року, нале-
жала до Української автоке-
фальної православної церкви. 

Регулярно публікувалася 
на «Грані.ру» (остання колон-
ка була присвячена Україні), 
в журналі «The New Times», ви-
ступала на опозиційній радіо-
станції «Эхо Москвы». 

Авторка книг «Над пропас-
тью во лжи», «Мой Карфаген 
обязан быть разрушен», «По ту 
сторону отчаяния», «Прощание 
славянки», «Поэты и цари».

Валерія Новодворська:  
в боротьбі за демократію

Анатолій ГРИЦЕНКО: 
слово 

прощання
Сьогодні у Москві 

померла Валерія Но-
водворська. Чесна і 
надзвичайно сміли-
ва жінка. Гострий ро-
зум, оголений нерв. 
Громадянин планети. 
У власній державі ві-
чно в опозиції — до 
фальші, неправди, на-
силля, авторитариз-
му і диктатури. Совість 
нації, людина-дорогов-
каз, компас по життю 
— для тих, хто думає і 
прагне свободи. Вона 
рішуче стала на захист 
України, жорстко і від-
крито критикувала фа-
шиста Путіна. Публіч-
но склала Присягу на 
вірність Українському 
народу. Не лише росі-
янам, багатьом в Укра-
їні не вистачатиме Ва-
лерії Новодворської, її 
чесного слова і чесної 
позиції. Не довелося 
спілкуватися з пані Ва-
лерією особисто, тим 
більше вдячний за її пу-
блічну оцінку моєї ді-
яльності, за тепле сло-
во підтримки. Вічная їй 
пам’ять — Громадяни-
ну планети!

12.07.2014

Слово українських патріотів
Ось що, зокрема,  сказали у своєму слові прощання відо-

мі українські громадські діячі, в  тому числі політв’язні радян-
ського режиму:

Валерію Новодворську любили і ненавиділи. 
Валерія Новодворська любила — і теж була послідовна 

в ненависті до старої незмінної брехні. Звичайно, вона про-
ти Росії Путіна, де та брехня омолоджується, як голови гідри. 

Конформіст наполоханий тим, що вона не просто «за 
правду», а стає на барикади сьогоднішньої боротьби за прав-
ду. В пошуках нелукавої церкви вона записується в парафію 
Української автокефальної православної церкви. 

В пошуках чесної позиції вона, москвичка, одверто стає 
проти російської фашистської держави з її вождем Путіним. 

Але Валерія Новодворська послідовна до кінця: вона 
складає військову присягу на вірність Україні! Безперечно, її 
ім'я буде увіковічнене і серед лицарів свободи, і серед Героїв, 
що захищають нині Україну як форпост демократії. 

Герої не вмирають. 
Євген Сверстюк, Ніна Матвієнко, Олександра Матвійчук, 

Леонід Плющ, Євген Захаров, Василь Овсієнко, Раїса Руден-
ко, Орися Сокульська, Вадим Скуратівський, Микола Гор-
баль, Галина Севрук, Людмила Семикина, Олександер Со-
гуняко, Олесь Шевченко, Зорян Попадюк, Кузьма Матвіюк, 
Ігор Жук, Микола Плахотнюк, Йосиф Зісельс, Мирослав Ма-
ринович, Ігор Калинець, Стефа Шабатура, Зіновій Антонюк, 
Олекса Різників.
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Сторінками старих газет

В Политбюро ЦК КПСС
Политбюро ЦК КПСС на очередном заседании приняло поста-

новление о 80-летии революции 1905 – 1907 годов в России. В 
нём отмечается, что это была первая народная революция эпохи 
империализма, гегемоном которой, вождём всех трудящихся масс 
выступил рабочий класс. В авангарде освободительной борьбы 
народов шла партия большевиков во главе с В.И. Лениным — пар-
тия нового типа, осуществлявшая на деле соединение революци-
онной теории с практикой. 

 Их имена называет народ
На трибуне — вальщик А.В. Малышев.
— Мы, советские люди, — сказал он, — связываем все успе-

хи нашего народа в хозяйственной жизни, в решении социальных 
задач с мудрой внутренней и внешней политикой Коммунисти-
ческой партии, огромной практической деятельностью ЦК КПСС, 
его Политбюро во главе с товарищем К.У. Черненко. Я предла-
гаю выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского го-
сударства, международного коммунистического и рабочего дви-
жения, руководителя ленинского типа, пламенного пропагандис-
та марксистско-ленинских идей, неутомимого борца за мир и со-
трудничество между народами, Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина 
Устиновича Черненко.

Бригада выполнила пятилетку
Бригада токарей Уралмашзавода, которую возглавляет член 

ЦК КПСС А.Королёв, выполнила своё главное обязательство — 
завершила пятилетний план. 

Рост производительности труда в бригаде сравнительно с тем 
же периодом десятой пятилетки составил 28 процентов.

И стихи. И кроссовки
Вы заметили, что говорим не «купили», а «достали», не «прода-

вали», а «выбросили», не «раскупили», а «расхватали». Таково се-
годняшнее положение с хорошей, удобной, современной одеж-
дой, потому что она —редкость.

 («Известия» (Москва), 21.12.1984 г.)

Хліб — державі
Добрий урожай ранніх колоскових виростили трудівники рад-

госпу «Придонецький» Куйбишевського району. Окремі ділянки 
озимої пшениці дали по 60 і більше центнерів з гектара. На круг 
одержано по 38,5 центнера збіжжя — найбільше в районі.

Трудівники господарства вже виконали план реалізації хліба 
державі. Із 4325 тонн 3100 — зерно цінних пшениць.

Запорізька область.

 На честь свята друзів 
Разом з народом Куби радянські люди відзначають славне ре-

волюційне свято братньої країни — День національного повстан-
ня. Йому були присвячені 24 липня урочисті збори представників 
трудящих Москви.

«Дружба» збирає друзів 
Дехто на Заході силкується навісити змаганням «Друж-

ба-84» ярлик «альтернативних» стартів Олімпійським іграм у Лос-
Анджелесі. Це не відповідає істині.

(«Сільські вісті», газета Центрального Комітету 
Комуністичної партії України. 26.07.1984 р.)

Урочисті збори в Чернігові
Вчора в Чернігові в приміщенні обласного музично-драматич-

ного театру ім. Т.Г. Шевченка відбулися урочисті збори, присвячені 
65-ій річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. У залі 
— ветерани ленінської партії, активні учасники боротьби за вста-
новлення Радянської влади, ветерани громадянської та Вітчизня-
ної воєн, представники партійних, радянських і громадських орга-
нізацій міста.

 За прикладом дніпропетровців
Ніжинська швейна фабрика спеціалізується на пошитті верх-

нього одягу для наймолодших громадян. З року в рік тут зростає 
обсяг виробництва, розширюється асортимент виробів.

Новий кінотеатр
Центр Ніжина прикрасився ще одною сучасною спорудою: 

напередодні Жовтневих свят будівельники БМУ-1 тресту «Ніжин-
промжитлобуд» здали в експлуатацію новий широкоекранний кі-
нотеатр «Космос».

(«Деснянська правда», орган Чернігівського обкому 
Комуністичної партії України і обласної Ради 

народних депутатів. 6.11.1982 р.)

І Вавілон не раптом виник
Механізатори допомагають будівельникам
На допомогу комплексній будівельній бригаді райміжколгосп-

буду, яка споруджує в селі Дрімайлівка восьмирічну школу, при-
йшли місцеві колгоспники. За тимчасово вибулих механізаторів та 
водіїв, що на цей час стали будівельниками, працюють їх товари-
ші. Ця ініціатива знаходить підтримку будівельників і хліборобів.

 Дисципліна починається з кожного
Дисципліна — ось містке поняття, яке невіддільно пов’язане з 

основними завданнями будівника комунізму. Про планову, вироб-
ничу і трудову дисципліну невеликого колективу — ця розповідь.

(«Поліська правда», орган Куликівського районного комітету 
Компартії України та районної Ради народних депутатів Чернігів-
ської області. 18.12.1984 р.) 

У Чернігові 9 липня відзначено 
25-річчя утворення обласної органі-
зації Народного Руху. Заходи прове-
ли обласна організація НРУ і ювілей-
ний організаційний комітет. 

Точна назва створеної 9 липня 1989 
року обласної організації як структури 
всеукраїнської — Народний Рух України 
за перебудову. Він створювався демокра-
тично, знизу, з осередків і місцевих струк-
тур. А 8 – 9 вересня того ж року делегати 
з місць провели в столиці установчий з’їзд 
Руху. 25-річчя утворення Руху відзнача-
ється нині в Україні за ухваленою недав-
но постановою Верховної Ради. 

Повну назву утвореного тоді Руху в 
ювілей згадували не так часто. Хоча вар-
то було б зазначити, що на ту пору вже 4 
роки тривала так звана горбачовська пе-
ребудова — за іменем тодішнього лідера 
КПРС і Радянського Союзу Михайла Горба-
чова. Як би хто не оцінював зараз той про-
цес — завершення епохи тоталітаризму 
чи прагнення просто оновити соціалістич-
ну систему — це була цікава епоха суспіль-
них перемін. І завершилося це врешті кра-
хом СРСР, комуністичного режиму і утво-
ренням з республік Союзу 15-ти незалеж-
них держав, у тому числі України. І тут роль 
Руху , як і подібних дійсно народних рухів в 
інших республіках, була колосальна. 

Але, якщо говорити про нинішній юві-
лей, і в Чернігові також, то, схоже, тут при-
сутня підміна понять. Святкують 25-річ-
чя Руху, коли логічніше було б відзначати 
лише 25-річчя його утворення. Бо річниця 
існування і річниця утворення — це дале-
ко не одне й те ж. Рух не існує 25 років, 
він давно мертвий, чи, якщо це комусь ви-
дається занадто різким, давно вже ледве 
жевріє, давно на узбіччі політикуму. 

Сказане зовсім не применшує заслуг 
фундаторів організації, в тому числі черні-
гівських. Ось і на цих урочистостях вони з 
почуттям чесно виконаного обов’язку по-
стали перед громадськістю: Валерій Са-
рана, Валентин Ральченко, Іван Панчен-
ко. Також Сергій Жигінас, Вадим Ванжа, 
ще дехто, чиї імена зараз менше на слу-
ху, але вони теж були серед перших ру-
хівців. А ще їхні молодші соратники, де-
хто тоді зовсім молоді: Володимир Ступак, 
Василь Чепурний, Сергій Соломаха, — ко-
трі навпаки зараз активно в політикумі. 
Ці люди робили тоді багато для України і 
демократії. Це зараз усі такі мудрі й смі-
ливі. Як справедливо написав колись ро-
сійський поет Андрій Дементьєв: «Легко 
быть смелым, если разрешат». Тоді ж тре-
ба було виявляти справжню громадян-
ську мужність. 

І все ж чому, на превеликий жаль, нині 
доводиться відзначати лише річницю утво-
рення, а не ювілейну дату існування Руху? 
Чому Рух зник? Часто його порівнювали 
з «Солідарністю» в Польщі і «Саюдісом» у 
Литві. Ці всенародні організації не просто 
вели свої країни до справжньої незалеж-
ності й демократії, а й будували нові сус-
пільства, будучи при владі. Рух ніколи не 
був при владі. В’ячеслав Чорновіл так і не 
став президентом держави, як Лех Вален-
са і Вітаутас Ландсбергіс. Бідкатися, чому 
наш Рух не повторив славного шляху рухів 
Польщі і Литви — це все одно, що бідкати-
ся, чому в Україні не відбулися такі карди-
нальні переміни, як у тих же країнах. Поль-
ща й Литва вже 15 років у НАТО і 10 років 
у Євросоюзі, до яких нам ще дуже далеко.

І тут є пряма залежність: чим міцні-
шою була б наша націонал-демократія, 
тим швидше відбувалися б у нас ті пере-
міни. Отже, знову наша українська біда: 
слабкість справжньої національної еліти. 

Історія не терпить умовної форми — 
«якби» та «аби». Було так, як було. Але це 
не значить, що не треба аналізувати того, 

що було. Навпаки! І стосовно нинішнього 
Народного Руху треба чесно відповісти на 
два ключові питання. 

Перше: що то був за трагічний роз-
кол Народного Руху на початку 1999 
року? Щодо Чернігівщини, то взагалі див-
но відзначати 25 років обласної організа-
ції Руху. Адже з цих 25 років треба викрес-
лити майже 15 років, коли чернігівські 
рухівці були… поза Рухом. Після розколу 
обласна організація Руху в переважній 
більшості пішла проти тих, хто залишився з 
Чорноволом, зберіг юридично назву Руху. 
Колишні ж рухівці області майже півтора 
десятиліття перебували в іншій партії — 
Українській народній партії (УНП). Партії, 
яка на всеукраїнському рівні програла на 
виборах, у політикумі все, що можна. А на 
рівні Чернігівщини просто зникла з політи-
куму, тобто з місцевої влади. На останніх 
місцевих виборах восени 2010 року об-
ласна організація УНП не здобула жодно-
го депутатського мандата в обласній раді, 
жодного — в Чернігівській міській, жодно-
го — в районних радах міста. Слабка вті-
ха, що й інша частина розколотого Народ-
ного Руху, яка зберегла саме цю назву, на 
рівні області майже зникла, і не набагато 
кращою була ситуація й по Україні. Чому 
саме цим завершився той трагічний роз-
кол Руху в 1999 році? Що то було? 

Для повноти картини і «послужного 
списку»  УНП-НРУ можна додати повне 
зникнення  (чи знищення)  на Чернігів-
щині рухівсько-просвітянської преси, 
колись найпотужнішої в областях Украї-
ни: газет «Сіверщина», «Просвіта» і  «Біла 
хата».   Це так треба? 

Друге запитання сьогоденне: чи 
об’єднався нарешті Рух торік?  Тоді у 
травні останній з’їзд Української народ-
ної партії ухвалив рішення про самороз-
пуск і злиття з НРУ, приєднання своїх осе-
редків і членів партії до існуючої партії 
— Народного Руху України. Здавалося б, 

об’єдналися після більш як десятирічної 
балаканини про це. Але чому ж тоді в жов-
тні того ж минулого року пройшов так зва-
ний «другий етап» травневого з’їзду УНП, 
який постановив «анулювати» рішення 
травневого з’їзду про влиття партії до НРУ 
і оголосив про подальше існування УНП. 
Можна б назвати це політичним фарсом, 
проектом тодішньої влади регіоналів. Але 
в такому разі як же це фарсова, неіснуюча 
УНП офіційно висунула свого голову Кли-
менка кандидатом у Президенти України 
на недавніх виборах? Центрвиборчком 
зареєстрував і допустив до виборів кан-
дидата, висунутого начебто ж не існуючою 
партією. 

Ось два прості запитання: що ж то був 
за розкол 1999 року, який ми тоді назвали 
«весною оновлення Руху», і чи об’єднався 
Рух торік в єдину партію?

Можна, звичайно, не відповідати на 
ці запитання. На них намагаються й не 
відповідати нинішні партійні лідери, а ря-
довим партійцям, схоже, давно все бай-
дуже. Але тоді говорить реальність. Ви-
сунутий також кандидатом на Президен-
та голова начебто вже об’єднаного Руху 
Василь Куйбіда набрав… аж 0,06% голо-
сів. Шість сотих! Антирекорд балотування 
2010 року Юрія Костенка, голови УНП, по-
бито: той тоді набрав 0,2%. Тобто 20 сотих, 
а не 6. Втішатися, що той же Клименко на-
брав ще менше від Куйбіди — 0,05%? Чи 
краще подумати, як це за голову НРУ в об-
ласті проголосували менше виборців, ніж 
є членів партії? У моєму Куликівському ра-
йоні Куйбіда набрав лише кілька голосів, 
по одному-два в кількох селах. У самому 
райцентрі Куликівка, де на двох виборчих 
дільницях сумарно понад 4 тисячі вибор-
ців, Куйбіда не набрав жодного (!) голосу. 
І це при існуванні селищної і районної ор-
ганізацій НРУ. Що відбувається? Так існує 
партія чи ні? 

Відповіді на обидва запитання можна 
не шукати, якщо змиритися, що Рух зник, 
що від нього залишилася лише славна іс-
торія , що ми святкуємо не ювілей існуван-
ня, а дату утворення. Але відповідь на ці 
запитання доведеться шукати, якщо ми 
хочемо, щоб національно-демократичні 
сили існували, були в політикумі, щоб де-
мократичні партії нарешті почали реально 
об’єднуватися. Хоча б з огляду на чергові 
виборчі кампанії. 

Схоже, наприкінці цього року таки бу-
дуть позачергові парламентські вибори. 
На них охоче підуть десятки з тих 208 пар-
тій, які сьогодні числяться в Україні. Хто піде 
з товстими гаманцями, хто з вилами, хто з 
гарними обіцянками. З чим піде Рух і за-
галом національно-демократичні сили? 
Лише зі славною історією та ювілеями чи з 
активним політичним сьогоденням? 

Петро АНТОНЕНКО 

ЧИ РУХАЄТЬСЯ КУДИСЬ НАРОДНИЙ РУХ?

Січень 1990 року. Знаменита Чернігівська «ковбасна революція». 
Багатотисячні мітинги  протесту чернігівців 

на стадіоні  ім. Гагаріна і біля обкому компартії. 

Ветерани руху на ювілейних урочистостях. 
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Бліц-інформ
Марш вишиванок у Токіо — за мир в Україні

За ініціативи спільноти українців у 
Японії «Краяни» в Токіо відбувся другий 
мегамарш у вишиванках.

Метою заходу було ознайомлення 
громадян країни з українською куль-
турою, національним одягом, а також 
об’єднання української спільноти в 
Японії.

У заході взяло участь близько 150 
людей, серед яких були українці, япон-
ці, американці та громадяни інших кра-
їн.

На святі були присутні вишиванки з різних регіонів України, і кожен з учасників, 
вигукуючи «Слава Україні — Героям Слава!», підтримав свою Батьківщину, її єдність та 
мир на рідній землі.

Захід відбувся за підтримки посольства України в Японії, місії Української право-
славної церкви Київського патріархату, а також представників українського бізнесу в 
Японії.

Фото Mykola Solotskyy 

Конгрес інтелігенції Росії підтримав Україну
29 червня в Москві відбувся Конгрес російської інтелігенції «Росія в 

умовах розколу: роль і відповідальність інтелігенції».
 Із заяви Конгресу — мовою оригіналу. 
«Россия в условиях раскола: наша роль и ответственность» 
Украинский кризис, мобилизация и поляризация общественного мнения по отно-

шению к событиям в соседней стране, а затем и кровавый вооружённый конфликт в 
восточных областях Украины психологически привели к крайнему обострению холод-
ной гражданской войны, в которой наше общество фактически пребывает с начала 
девяностых годов. 

Произошёл резкий раскол во всём обществе и в той его части, которую принято 
называть интеллигенцией. Сейчас мы наблюдаем, что многие из тех, кто считает себя 
интеллигентами, поддались «патриотическому» угару (одни по недомыслию, другие из 
меркантильных соображений) и наряду со штатными кремлёвскими пропагандистами 
и провластными идеологами фактически подключились к антиукраинской кампании, 
которая знаменуется не только подрывными действиями против соседней 
страны, но резко ухудшает общественно-политический климат в самой 
России и усиливает социальное напряжение. 

Под дымовой завесой ультрапатриотической пропаганды вводятся всё новые 
и новые ограничения свободы и демократии, стремительно возвращающие нас к 
тоталитарным способам управления обществом. 

От реставрации тоталитаризма одинаково страдают все стороны ожесточённой 
общественной полемики, какую бы позицию по отношению к западному либерализ-
му, территориальной принадлежности Крыма и Донбасса и роли Сталина в истории 
они ни занимали. 

Внутренний конфликт на Украине перерос в настоящую кровопролитную войну, в 
которую втянута и Россия. Жертвы этой войны уже поступают в Россию в виде «груза 
200», и мы видим, как власть прячет их тела, скрывает имена, не позволяя похоронить 
людей по-человечески. Ответственность за гибель этих людей несёт и власть, и те под-
стрекатели, которые с экранов телевизора призывают к большему вмешательству в 
дела суверенной страны, к нарушению её границ, к военной помощи и посылке добро-
вольцев на явную гибель. 

Когда-то российская интеллигенция считалась совестью нации. Теперь она рас-
колота, и значительная часть людей, формально принадлежащих к этой прослойке, 
проявляет расторопную готовность исполнять любые желания и одобрять 
любые безрассудные и даже самоубийственные действия власти. Но тем, 
для кого понятия честь, совесть, ответственность перед страной, народом и историей 
что-то значат, следует не отчаиваться, не опускать руки, доносить правду до людей все-
ми возможными способами, разоблачать ложь, искать мира в собственном обществе 
и активно выступить против тех, кто осознанно или в бездумном угаре творит огром-
ное зло — толкает нас к новой гражданской войне. 

Интеллектуалам, учёным, литераторам, правозащитникам, политикам, 
общественным деятелям, журналистам, всем мыслящим людям пора осознать, что 
опасность тоталитарного реванша и даже кровопролитной гражданской 
конфронтации стала слишком реальной. 

Необходимо моральное сопротивление наступающему социальному злу, смер-
тельно опасному для всех. 

Серед тих, хто підписали заяву (мовою оригіналу):
Владимир Войнович, Людмила Алексеева, Лия Ахеджакова, Андрей Макаре-

вич, Людмила Улицкая, Лев Пономарёв, Алексей Симонов, Татьяна Лазарева, Андрей 
Смирнов, Виктор Шендерович, Игорь Иртеньев, Андрей Пионтковский, Наталья Фатее-
ва, Мариэтта Чудакова, Олег Хлебников, Вероника Долина, Евгений Сидоров, Констан-
тин Кедров, Александр Гельман, Нина Катерли, Сергей Ковалёв, Лев Тимофеев.

У Росії не хочуть пам’ятати про жертв репресій
Міністерство культури Російської Федерації визнало програму «Про 

увіч нення пам’яті жертв політичних репресій», підготовка якої ведеться від 
2011 року, недоцільною.

Таким був результат обговорення федеральної цільової програми на 2014 – 2018 
роки «Про увічнення пам’яті жертв політичних репресій», яка передбачала забезпечен-
ня доступу до архівів, підтримку музеїв історії репресій, а також соціальну підтримку 
жертв репресій.

У висновку Мінкультури містяться також експертні думки Мінфіну і навіть 
Мінкомзв’язку РФ.

Уповноважений із прав людини в РФ Володимир Лукін ще в грудні 2013 року звер-
тав увагу на те, що вже готові проекти вкрай повільно проходять необхідні етапи в бю-
рократичних інстанціях. 

Така позиція нинішньої влади РФ видається «цілеспрямованою та комплексною», 
наголошують журналісти.

Як відомо, у Пермському краї під загрозою закриття опинився меморіальний му-
зей історії політичних репресій «Перм-36», який є одним із найвідоміших пам’ятних 
місць жертв ГУЛАГу.

Бюджетна підтримка «Пермі-36» припинилася з травня цього року. У зв’язку з цим 
у музеї табору, де катувалися і вмирали в тому числі політв’язні-українці (зокрема Ва-
силь Стус), відключено електрику і не проводяться екскурсії.

У червні 2013 року повідомлялося, що автори концепції єдиного підручника з істо-
рії для російських шкіл уникають говорити про політичні репресії в СРСР. 

Прощання

Відійшов у вічність 
Іван Плющ

Наш земляк Іван Сте-
панович Плющ, уродже-
нець Борзни, Герой Укра-
їни, видатний політичний 
і громадський діяч дер-
жави, помер у Києві після 

тяжкої хвороби на 73-ому році життя.
Він пройшов насичений життєвий шлях від 

простого селянина — до керівника в господар-
ських, партійних і радянських органах ще за 
СРСР. А в незалежній Україні двічі був Головою 
Верховної Ради. Саме під його головуванням як 
віце-спікера Рада ухвалила 16 липня 1990 року 
Декларацію про державний суверенітет Украї-
ни, і щойно ми відзначили 24-ту річницю цього 
доленосного документа, який підготував повну 
незалежність нашої держави. 

Пройшовши всі щаблі партійно-господар-
ської роботи в СРСР, Іван Плющ зумів стати 
справжнім патріотом незалежної України, дер-
жавником. Це той шлях, який пройшли багато 
неординарних особистостей. І дуже шкода, що 
свого часу розійшлися шляхи таких людей як 
Іван Плющ і національно-демократичних сил, 
того ж Народного Руху. Може, в цьому й одна з 
основних бід сучасної України. 

Іван Степанович був воістину народним лі-
дером, мав притаманні дотепне, гостре слів-
це, справжній український гумор. Особливо це 
стосувалося його головування в парламенті. 
Може, тому в суспільстві склався доволі помил-
ковий імідж Плюща як якогось простецького 
дядька. Насправді ж Іван Степанович був гли-
боко ерудованою людиною, стільки всього пе-
речитав, відкриваючи для себе нашу українську 
історію. Варто згадати його велику роботу з уві-
чнення пам’яті видатного земляка, титана укра-
їнської духовності Пантелеймона Куліша. 

У номері 32 нашої газети цього року було 
надруковане записане свого часу інтерв’ю Іва-
на Плюща «Націю творять душа, серце, слово, 
віра», де стільки громадянської і житейської 
мудрості. 

Вічна пам’ять Іванові Степановичу. 

Едуард Шеварднадзе —  
один з архітекторів перебудови 

Колишній міністр закордонних справ 
СРСР, а згодом президент Грузії Едуард Ше-
варднадзе помер на 87-му році життя  у лікар-
ні в Тбілісі після довгої хвороби.

Едуард Шеварднадзе народився 1928 року 
в Ланчхутському районі Грузії в багатодітній 
сім’ї вчителя російської мови та літератури. З 
10 років Едуард підробляв листоношею. З від-
знакою закінчив медичний технікум і вступив 
до інституту без іспитів, але отримав пропози-
цію очолити комсомольську організацію і надав 
перевагу політичній кар’єрі.

Дослужившись до першого секретаря Тбі-
ліського міськкому, 44-річний Шеварднадзе 
1972 року очолив парторганізацію Грузинської 
РСР, а незабаром — і всю республіку.

У 1970-х роках керівник Грузії близько зі-
йшовся з «територіальним» сусідом, першим се-
кретарем Ставропольського (Російська СФРР) 
крайкому партії Михайлом Горбачовим. Через 
2,5 місяця після приходу до влади (1985 рік) 
Горбачов викликав Шеварднадзе до Москви і 
запропонував йому стати міністром закордон-
них справ. Головою МЗС СРСР Шеварднадзе 
був до 1990 року. У 1985 – 1990 рр. був членом 
Політбюро ЦК (Центрального комітету) Компар-
тії СРСР.

Після розпаду СРСР і повалення режиму 
Звіада Гамсахурдіа грузинські політичні сили 
запропонували колишньому радянському чи-
новнику знову очолити республіку, тепер уже 
незалежну.

Двічі — у листопаді 1995-го і в квітні 2000 
року — Едуард Шеварднадзе з великою пере-
вагою вигравав президентські вибори.

Він керував країною до 2003 року і був усу-
нутий з посади внаслідок «Революції троянд». 
Його наступником став Михаїл Саакашвілі.

Після революції Шеварднадзе залишився у 
Грузії, жив у маєтку в Тбілісі.

 Фото: РІА Новості

Руйнується 
унікальна церква 

часів Київської Русі 
У місті Остер 

на Чернігів-
щині руйнуєть-
ся церква Юрі-
євої Божниці 
(пам’ятка історії 
та архітектури 
національного 
значення).

Про це пові-
домляє голова 
підкомітету ВР 

з питань охорони та популяризації культурної 
спадщини Олександр Бригинець.

«На споруді відсутні вікна, через що всереди-
ні будівлі створюються несприятливі умови для 
збереження унікальних фресок часів Київської 
Русі, — стверджує Бригинець. — Крім того, біля 
церкви немає охоронного знака, котрий вказу-
вав би, що це пам’ятка архітектури, яка охороня-
ється державою».

Нардеп звернувся до Чернігівської ОДА та 
до Міністерства культури з проханням провести 
необхідні роботи з консервації існуючого стану 
пам’ятки, встановити охоронні знаки та інфор-
маційні стенди, розглянути можливість комплек-
сної реставрації церкви та облаштування в ній 
музею.

Церква Святого Михаїла — храм княжого 
замку в Острі. Споруджена за наказом переяс-
лавського князя Володимира ІІ Всеволодовича 
(Мономаха) 1098 року. Збереглися тільки вівтар 
і частина східної стіни.

Михайлівська церква — єдина пам’ятка мону-
ментальної архітектури Переяславського князів-
ства, яка дійшла до наших днів (хоч і фрагментарно).

У Києві пройшла 
«Країна мрій»

У столичному пар-
ку «Феофанія» пройшов 
11-ий міжнародний фес-
тиваль «Країна мрій». Цьо-
го року організатори свят-
кового дійства змінили не 
лише місце проведення, а 
й підготували для відвіду-
вачів чимало сюрпризів.

На мальовничих галя-
винах «Феофанії» було обла-
штовано одразу 8 сцен: Голо-
вна, Театр Кабаре, Обрядова, 
Фольклорна, Кобзарська, Етно-Лаунж, Етно-бара-
банне коло «Ритми Сонця» та «Кримсько-татарська 
сцена».

Паркові алеї «Феофанії» були густо встелені май-
стернями. Адже цього року участь у фестивалі взя-
ла рекордна кількість майстрів: їх сюди приїхало аж 
250. Саме стільки народних умільців було відібрано 
з-поміж 700 охочих.

Вони привезли на «Країну мрій» вишиванки та 
інший етноодяг, втіху всіх жінок — різноманітні се-
режки, браслети, намисто, оригінальні торбинки, а 
також дитячі іграшки, котрих не знайти навіть у най-
більших магазинах, шкіряні дрібнички та все, чого 
забажає душа патріота.

Крім перерахованих сцен, на фестивалі було від-
крито спеціалізовані майданчики: майстерня тан-
ців, дитяча галявина, етно-фешн, козацькі розваги, 
українсько-японський центр, зона культ-Ра, літера-
турна сцена та книжковий ярмарок.

Розважити людей приїхали гурти з 11 країн, на-
віть з Австралії, Нігеру, Індії, Японії.

Ідеолог «Країни мрій» Олег Скрипка не міг обійти 
увагою події на Сході України. Тож лідер «ВВ» зголо-
сився провести благодійний аукціон з продажу сво-
го дизайнерського одягу. Всі отримані за нього ко-
шти Скрипка пообіцяв витратити на придбання не-
обхідної амуніції для Національної гвардії України та 
інших учасників АТО.

«Українська правда. Життя», 07.07.2014
Фото Дмитра Ларіна.

Із прем’єр-міністром Великої Британії 
Марґарет Тетчер
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«За нашу і вашу свободу!»

У ТЕНЕТАХ БЕЗДЕРЖАВНОСТІ
1920 рік став останнім роком українських визволь-

них змагань. Вони завершилися поразкою в цій «грома-
дянській війні», за штампованим радянським визначен-
ням, а насправді — у визвольній війні Української На-
родної Республіки проти агресії Росії, відновленої на ру-
їнах царської імперії — комуно-радянської.

У цей останній рік тяжкої і нерівної боротьби України 
за незалежність доля УНР виявилася тісно пов’язаною 
з недавно відновленою після більш як 120 років без-
державності Польською Республікою. Про ці вкрай 
складні, дуже неоднозначні історичні перипетії ведуть 
діалог відомий польський історик, директор Південно-
Східного наукового інституту в Перемишлі, доктор Ста-
ніслав СТЕНПЄНЬ і редактор газети «Світ-інфо» Петро 
АНТОНЕНКО.

А. Пане Станіславе, до-
звольте передовсім при-
вітати Вас з 24-ою річни-
цею створеного і беззмінно 
очолюваного Вами інститу-
ту. Ця громадська організа-
ція стала чи не головним у 
Польщі науковим центром 
дослідження українсько-
польських взаємин, бага-
то робить для порозуміння, 
співпраці між нашими дер-
жавами і народами. Най-
більша в Польщі українська 
бібліотека, десятки книжко-
вих видань, сотні публіка-
цій, робота в бібліотеці, архі-
вах інституту українських та 
польських дослідників, уре-
шті організовані інститутом 
«варштати дзєннікажські» — 
прес-тури Польщею для укра-
їнських журналістів — це да-
леко не повний перелік ді-
яльності закладу. 

С. Дякую за привітання 
і запрошую всіх бажаючих з 
України — істориків, викла-
дачів, студентів, журналістів 
до співпраці з Інститутом.

А. Перейдімо до теми на-
шого діалогу, нашого екскур-
су в історію. Відправною точ-
кою може служити Варшав-
ський договір між Республі-
кою Польщею та Українською 
Народною Республікою від 
1920 року. «Договір Пілсуд-
ського  – Петлюри», як його 
ще називають за іменами лі-
дерів держав, що його підпи-
сали. Оцінка договору по сьо-
годні викликає гарячі диску-
сії, причому з обох боків на-
шого кордону. 

С. Головне, якщо говори-
ти про Варшавський договір, 
— Польща вперше за кіль-
ка століть, власне, вперше 
в історії, офіційно визнала 
Українську незалежну дер-
жаву. Тобто це те, на що жод-
ного разу не йшла Польська 
держава, починаючи від ча-
сів Богдана Хмельницького, 
коли Україна відкрито заяви-
ла про свою державність.

А. Можливо, до цьо-
го спонукало й те, що сама 
Польща, після її переділу єв-
ропейськими імперіями на-
прикінці ХVІІІ століття, більш 
як на 120 років втратила 
власну державність. І харак-
терно, що саме Пілсудський 
як видатний політик, що сто-
яв на чолі відродження не-
залежної Польщі, поставив 
свій підпис під Варшавським 
договором. Він був глибоко 
переконаний, що остаточне 
звільнення Польщі від Ро-
сії буде можливим лише за 
умови, що буде вільною, не-
залежною Україна. «Поль-
ща, яку ми створили, затис-
нута між Німеччиною і Росі-
єю, і може існувати лише за 
винятково сприятливої істо-

ричної кон’юнктури», — го-
ворив Пілсудський незадов-
го до своєї смерті 1935 року. 
Під цим він розумів, безпе-
речно, незалежність Украї-
ни. Більше того, за місяць до 
смерті маршал сказав так: «Я 
програв своє життя. Мені не 
вдалося створити вільну від 
росіян Україну».

Говорити про цю мотива-
цію потрібно тому, що йдеть-
ся про дві країни, два наро-
ди, століттями пов’язані дуже 
складними, часом трагіч-
ними взаєминами. Польща 
дійсно століттями не визна-
вала права Україна на дер-
жавність. Надзвичайно тяж-
кою проблемою взаємин на-
родів, держав було питання 
належності Східної Галичи-
ни. Нині це територія Украї-
ни, те, що ми називаємо За-
хідною Україною. Але за ці 
землі століттями точилися 
битви, до речі, не лише поль-
сько-українські. А щодо пе-
ріоду, про який ми зараз го-
воримо, то варто нагадати, 
що якраз перед цим палала 
польсько-українська війна 
1919 року, яка завершилася 
тим, що Польща ліквідувала 
Західно-Українську Народ-
ну Республіку і приєднала 
до себе ці землі. Але власне 
велика Україна, вважав Піл-
судський, обов’язково мала 
бути незалежною державою. 
Тому він відкинув пропози-
цію більшовицького уряду 
Росії, який наполягав на по-
вній ліквідації УНР, за це обі-
цяв Польщі віддати набагато 
більше українських земель, 
а також частину Білорусі та 
Литви. Пілсудський нато-
мість підтримав УНР та її лі-
дера Симона Петлюру. У кри-
тичні місяці осені 1919 року 
Пілсудський своїм військом 
фактично врятував армію 
УНР від остаточного розгро-
му більшовиками.

С. Але на початок 1920-
го становище УНР стало кри-
тичним: уряд Петлюри вже 
майже втратив контроль над 
українською територією.

А. І саме це спонукало 
Симона Петлюру піти на під-
писання Варшавського дого-
вору. Польща стала єдиним 
реальним союзником УНР у 
боротьбі за незалежність, 
проти московської агресії. 
Але цей договір, який скла-
дався з політичної конвен-
ції, підписаної 22 квітня, і 
військової, підписаної через 
два дні, по сьогодні оціню-
ється дуже неоднозначно. З 
одного боку, Польща визна-
вала УНР як суверенну дер-
жаву і зобов’язувалася на-
давати їй військову допомо-
гу проти агресії. Практично 
це означало вступ Польщі у 

війну з більшовицькою Росі-
єю на боці України. З іншого 
— договір закріплював землі 
Східної Галичини за Польщею. 
Українська армія переходила 
у війні з Росією в оперативне 
підпорядкування польської, 
уряд України зобов’язувався 
матеріально підтримувати 
польське військо в його по-
ході за визволення України. 
Все це трактувалося деяки-
ми істориками як зрада Пет-
люрою національних інтер-
есів, як диктат Польщі урядо-
ві УНР, правда, урядові май-
же без держави. Що Ви на це 
скажете? 

С. Звичайно, сильнішою 
при укладанні договору була 

позиція Пілсудського. І вра-
ховуючи його статус «началь-
ника держави», і виходячи з 
реального стану польської 
армії на той час. Не забу-
ваймо, що Польська держа-
ва вже мала тоді чітку тери-
торію та структури — на від-
міну від УНР. І ось тут постає 
важливе питання: яку мету 
переслідувала політика Піл-
судського, яким він бачив 
майбутнє Польщі та Украї-
ни? Пілсудський як політик, 
на мою думку, зосереджу-
вався на просуванні Польщі 
в Європу — не так ту, що ре-
ально тоді існувала, як Євро-
пу майбутнього. Він хотів збу-
дувати в Європі «новий лад». 
Проте перешкодою на цьо-
му шляху була як великодер-
жавна Росія, так і Росія біль-
шовицька, котра заступила 
Росію царську. Пілсудський 
прагнув стати партнером (і 
то якомога більш рівноправ-
ним) у переговорах із Фран-

цією та Великою Британі-
єю. Зрозуміло, проте, що ніх-
то із західних держав не вів 
би рівноправних перемовин 
чи то з Польщею, чи з Украї-
ною, коли на східноєвропей-
ських теренах домінувала б 
Росія. І це Пілсудський пре-
красно розумів і враховував 
у своїй політиці. Отож він по-
стійно шукав нову концеп-
цію Польщі в Європі, її місце 
там. Це була б така Європа, 
де нарешті відновить свою 
державність, після 120 років 
боротьби, Польща, але та-
кож і Україна, народи Кавка-
зу та Балтії. Особливі почут-
тя Пілсудський мав до Литви, 
Білорусі, України, прагнучи 

узгодити їхнє майбутнє з но-
вою концепцією Європи. А в 
цій Європі, де жоден народ 
не диктував би своєї волі ін-
шому народові, послаблена 
Росія давала б новий вели-
кий шанс раніше уярмленим 
українцям, а сильна — по-
збавляла. 

А. Але є й ще чисто осо-
бистісний, суб’єктивний мо-
мент у ставленні Пілсудсько-
го до польсько-українських 
взаємин. 

С. Так. Пілсудський про-
сто як людина любив Укра-
їну. І знав Україну. Україна 
була для нього істотною, зна-
чущою величиною. Як, зре-
штою, і для кожного поляка, 
бо для всіх нас Україна — це 
не тільки держава-сусід, а й 
спільна історія, спільний істо-
ричний простір, степи, козач-
чина, схожі культури та мови. 

А. Повернімося до диску-
сії про рівноправність чи не-
рівноправність Варшавсько-

го договору. 
С. А чи бувають у політи-

ці, історії союзи абсолютно 
рівноправні? Адже Пілсуд-
ський мав дбати про безпе-
ку своєї держави, мусив пе-
редбачати дії й наміри сво-
їх партнерів. Слід також за-
значити, що Пілсудський був 
главою держави, а не дикта-
тором, він мав у парламен-
ті сильну опозицію, а саме в 
парламенті була зосередже-
на влада. Можна навіть ска-
зати, що, укладаючи союз із 
Петлюрою, Пілсудський ри-
зикував значно більше: пар-
ламент у будь-який момент 
міг усунути його з посади гла-
ви держави. Відразу ж після 
підписання угоди в парла-
менті почалися розмови, що 
через союз із Петлюрою Піл-
судський «втягнув Польщу в 
авантюрну політику на Схо-
ді», яка не лише несе загро-
зу незалежності Польщі, а й 
призводить до погіршення 
відносин із Францією та Ве-
ликою Британією, які вірили, 
що більшовицька Росія неза-
баром упаде й тому не варто 
надто територіально посла-
блювати землі нещодавньо-
го союзника — Росії. 

Тепер щодо ризиків Пет-
люри. Союз із Польщею, хоча 

також додав йому чимало 
ворогів, проте, в разі успіху, 
Петлюра міг виграти значно 
більше. Його виграшем мо-
гла стати незалежність Укра-
їни, хоча й трохи «усіченої» 
на заході, але, окрім цього, 
дуже великої територіально 
держави зі столицею в Киє-
ві й майже усіма історични-
ми містами та регіонами. Ін-
ших союзників, окрім Поль-
щі, Петлюра не мав. Важли-
вий момент: якщо Петлюра 
вважав, що Польща загро-
жує інтегральній, територі-
альній цілісності України, то 
він розумів й інше: Росія (як 
«біла», так і «червона») загро-
жує самому існуванню Украї-
ни як держави. 

А. Отже, Варшавський 
договір було укладено. Далі 
події розвивалися із блиска-
вичною швидкістю. Негайно 
об’єднана польсько-україн-
ська армія почала наступ на 
більшовиків. А вже 6 травня 
визволила від них столицю 

України Київ. Та переважна 
більшість українців без ейфо-
рії зустріла цей наступ. Кияни 
радше розцінили це як чер-
гову зміну влади в древній 
столиці, здається, шосту чи 
сьому за останні кілька ро-
ків. До того ж це визволення 
прийшло за допомогою чужої 
армії. І сам Петлюра вже не 
сприймався як загальнона-
ціональний лідер. Уся Укра-
їна бачила розбрат у стані 
української демократії, між її 
очільниками — Грушевським, 
Винниченком і Петлюрою. 

Знову напрошується по-
рівняння. Коли Пілсудський 
проголосив 11 листопада 
1918 року незалежність від-
родженої Польщі, в краї існу-
вало одразу кілька центрів 
влади, так би мовити, прото-
урядів. Зокрема, у Варшаві, 
Кракові, Любліні. Але заліз-
на воля Пілсудського, патріо-
тизм польських політичних лі-
дерів згуртували націю і від-
родили державу. Не так ста-
лося у нас в Україні. 

С. Один з відомих в емі-
грації українських публіцис-
тів Іван Кедрин-Рудницький 
написав таку цікаву статтю 
«Пілсудський і Петлюра», де 
зокрема пише, що на 1918 
рік Пілсудський уже був ле-
гендою боротьби за неза-
лежність держави, творцем 
польського підпільного ви-
звольного руху, колишнім 
в’язнем німецької тюрми в 
Магдебурзі, творцем Поль-
ських легіонів і Польської 
військової організації. А що 
в той час робив Петлюра? 
Був публіцистом, писав стат-
ті. А ось що писав Володимир 
Винниченко, недоброзичли-
вець Петлюри: коли Петлюра 
став Головним отаманом, то 
«ходив із попами, з процесія-
ми» і хотів, щоб на Хрещатику 
йому падали в ноги і цілува-
ли руки. Може, це дещо бук-
вально, але в цьому є зерно 
правди. 

А. Вибачмо Винничен-
ку ці різкі слова. Але навряд 
чи з боку Петлюри було праг-
нення до почестей. 

С. Петлюра розумів, що 
державний муж мусить мати 
за собою традицію, мусить 
мати суспільний авторитет, 
нація повинна його бачити як 
державного мужа. І його по-
разка в тому, що він цю тра-
дицію не міг створити в той 
час. Він не мав на це часу. 

А. На превеликий жаль, 
це була поразка не лише 
Петлюри, а нації, поразка на-
ціонально-визвольних зма-
гань. Останній акт їх розі-
грався влітку – восени 1920 
року. Вже наприкінці травня 
червоні війська перейшли в 
контрнаступ. А через два з 
половиною місяці, в серпні, 
опинилися за 13 кілометрів 
від Варшави. Правда, тут ста-
лося те, що потім назвали «чу-
дом над Віслою»: Червона ар-
мія зазнала нищівної пораз-
ки. Потім, у жовтні, — ще од-
ної, на Німані. Але все одно 
сейм Польщі у жовтні мусив 
укласти перемир’я з більшо-
вицькою Росією. У листопаді 
1920 року останні підрозді-
ли переможеної армії Укра-
їнської Народної Республіки, 
армії Симона Петлюри, поли-
шили українську землю і 
перейшли польський 
кордон. 

Станіславів (Івано-Франківськ), 1920 рік. Пілсудський і Петлюра (в центрі)
 разом із українськими та польськими офіцерами.
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А. І хоч була ще відчай-

душна спроба підняти Укра-
їну проти більшовиків — похід 

Юрія Тютюнника 1921 року, але ви-
звольні змагання було програно. У чому 
ж причини? Помилки у соціальній полі-
тиці лідерів УНР? Безперечно. Розбрат 
у стані демократів? Також. Агресія біль-
шовицької Росії? Головним чином. Але 
чи тільки це? А міжнародний фактор? 

С. Це надзвичайно важливе питан-
ня. На тогочасній політичній арені було 
значно більше гравців. Чи могли поля-
ки продовжувати боротьбу, допомогти 
Україні? У них не було вдосталь ані про-
віанту, ані зброї. Тому вони були виму-
шені звертатися за допомогою до за-
хідних країн, зокрема Франції та Ве-
ликобританії. Але що відбулося? Саме 
тоді почалися страйки британських 
докерів, котрі не хотіли завантажува-
ти кораблі зброєю та провіантом для 
польської армії, а проголосили гасло: 
«Руки геть від Краю Рад!» Треба було 
вирішити, чи в змозі Польща підтриму-
вати цю боротьбу на захист української 
державності. Пілсудський був готовий 
до боротьби, але мав чимало політич-
них противників. Це була дійсно важка 
й гірка ситуація. Та й Петлюра розумів, 
що подальша війна з більшовицькою 
Росією неможлива. 

А. Стосовно позиції провідних дер-
жав Заходу, то про це дуже точно ска-

зав пізніше сам Петлюра: «Великі дер-
жави Європи не хотіли розуміти зма-
гань наших національних, не хотіли від-
чути власних своїх інтересів. Європа 
свідомо закривала очі свої на бороть-
бу України, Білорусі, Дону, Кубані, Грузії, 
не хотіла допомогти змаганням наро-
дів, що спільними силами бажали спи-
нити криваву хвилю комуністичного ім-
періалізму московського».

Яка абсолютно точна історична па-
ралель із сьогоденням! Йдеться про по-
зицію Заходу стосовно сьогоднішньої 
України. 

Але повернімося у 1920 рік. Поль-
ща, попри фактичну поразку у війні з 
Росією, прихистила на своїй території 
те, що зосталося від переможеної УНР. 
Тут, в екзилі, розташувався уряд Украї-
ни, її армія. Симон Петлюра залишав-
ся главою Директорії, Головним отама-
ном Збройних сил. Однак у березні 1921 
року Польща змушена була підписати з 
Росією Ризький мир, який фактично ану-
лював Варшавський договір 1920 року. 
Червона армія повернулася на схід, до 
складу Польщі знову увійшли західно-
українські землі, УНР було ліквідовано. 
Натомість на Наддніпрянській Україні 
формально встановлювалася влада так 
званої Української Радянської республі-
ки, насправді ж — колонії більшовиць-
кої Росії, що вже наступного року і юри-
дично увійшла до новоствореного СРСР. 
Як виявилося, майже на 70 років. 

Присуд деяких істориків стосовно 
Пілсудського був жорстким: він зрадив 
Петлюру і Україну. Ваша оцінка? 

С. На мою думку, так ставити пи-
тання неправильно. Чому Пілсудський 
мав бути зрадником? Просто в нього 
не було іншого вибору. Врешті це було 
не його рішення, а польського сейму, в 
якому він не мав більшості. 

Є ще один момент, на який слід звер-
нути увагу. Згідно з додатковою угодою, 
підписаною — супроти думки Пілсуд-
ського — вже після Ризького договору, 
Петлюра та декілька інших українських 
діячів мали бути вислані з Польщі. Але 
цього не сталося. Була спроба вбити 
його ще у Польщі більшовицьким аген-
том, але поляки охороняли Петлюру. 

А. Так, Симон Петлюра як очіль-
ник УНР пробув у Польщі ще майже три 
роки і залишив її лише в останній день 
1923-го. А вже через рік з лишком, 25 
травня 1925 року, був убитий в Парижі 
агентом радянських спецслужб.

Наша розмова про українські на-
ціональні визвольні змагання (влас-
не, про їх заключний етап) свідчить, на-
скільки складними, часто трагічними 
є історичні перипетії нації, якщо вона 
опиняється в тенетах бездержавності. 
Будь то Україна, чи Польща, чи інші на-
роди, які десятки, сотні років виборю-
вали свою волю, незалежність. 

На завершення хочу нагадати про 

знаменитий лозунг поляків, з яким 
вони йшли в бій за незалежність під час 
двох повстань проти Росії у ХІХ столітті. 
Він звучить так: «За нашу і вашу свобо-
ду!» Маршал Пілсудський відновив цей 
лозунг у 1920 році. А втретє це гасло 
пролунало під час Помаранчевої рево-
люції. Знаменно, чи не так? То ж, від-
штовхнувшись від історії, повернімося 
в сьогодення. 

С. Українсько-польські взаєми-
ни у майбутньому будуть такими, яки-
ми їх захочуть бачити обидва народи 
— український та польський. Це важ-
ливе завдання для еліти, інтелектуаль-
ної верхівки, менеджменту країни всіх 
рівнів — творити і розвивати суспіль-
ство, а не підкоряти його власній при-
мхливій волі. Наскільки саме інтелек-
туальні провідники народу — письмен-
ники, художники, журналісти — хочуть, 
щоб наші взаємини були взірцевими? 
Ми не повинні ставити свої взаємини 
з росіянами над своїми власними наці-
ональними інтере сами. Помаранчева 
революція була найбільшим з моменту 
незалежності піднесенням українсько-
го суспільства. Адже українці пробува-
ли свої сили, боролися й доводили, що 
вони мають право на власну думку. Ду-
маю, що до тієї боротьби повертати-
меться майбутнє покоління українців. І 
це також вплинуло на українсько-поль-
ські взаємини, бо всі у світі цінують тих, 
хто вміє боротися за свої інтереси. 

У ТЕНЕТАХ 
БЕЗДЕРЖАВНОСТІ

Ця бесіда була записана ще до Єврореволюції і Майдану в Україні 
2013 – 2014 років, але вона актуальна й зараз. А під час наших останніх 
революційних подій Польща, як і в Помаранчеву революцію, підтримува-
ла Україну на її шляху до демократії, в об’єднану Європу.  

Київ,Майдан,  2014 рік.
Фото Петра Антоненка. 

У Польщі пройшов П’ятий міжна-
родний фестиваль телевізійних і ра-
діопрограм «Калинові мости». Його 
засновники — Рівненська обласна 
державна телерадіокомпанія та Оль-
штинський відділ об’єднання україн-
ців у Польщі за сприяння Держком-
телерадіо України та генерального 
консула Польщі в Луцьку — відчули 
гостру потребу в спілкуванні журна-
лістів двох сусідніх країн. Основною 
метою фестивалю було не тільки 
представити конкурсні теле- і радіо-
програми, а й запросити до Польщі 
українських журналістів, які їх ство-

рили, познайомити їх з українською 
діаспорою і польськими реаліями 
життя. Були на цьогорічному фести-
валі представники з 16-ти областей 
України, в тому числі з Харкова, До-
нецька, Херсона, Одеси.

Спершу українські журналісти 
надсилають свої програми до оргко-
мітету на Рівненське телебачення. Їх 
відбирає комісія і передає польській 
стороні. Через місяць до Рівного 
приїжджають учасники, займають 
місця в комфортабельному автобусі 
— і пересувний фестиваль вирушає 
в дорогу. Спільне міжнародне журі 
виносить рішення наприкінці фести-
валю. Але впродовж тижневої подо-
рожі Польщею журналісти перегля-
дають і прослуховують свої програ-
ми просто в автобусі: відбувається 
знайомство і жваве професійне об-
говорення. 

Подорожувати довелося бага-
то. За тиждень перебування у Вар-
мінсько-Мазурському воєводстві, 
яке поляки називають краєм тисячі 
озер, українським журналістам за-
пропонували насичену програму. До 
неї входило й ознайомлення з про-
блемами місцевого самоврядуван-
ня, екологічні досягнення, розвиток 
комунальної сфери. І все це — за 
допомогою програм і міжнародних 
грантів Європейського Союзу та ін-
вестиційної допомоги Європи. 

Цього року організатори «Ка-
линових мостів» познайомили 
українських журналістів з розви-
тком рекреаційного середовища 
і курортного краю північної Поль-
щі. Декілька готелів, від модерно-
го п’ятизіркового в Миколайках до 
невеличкого сільського пансіонату, 
привітно запрошують гостей. Була 
кількагодинна прогулянка на кате-
рі по озеру Даргін з відвідуванням 
заповідних островів чорних бакла-
нів. Була демонстрація роботи в міс-
течку Спіткове одного із чотирьох 
сміттєкомбінатів краю, які обслуго-
вують невеличкі містечка і села та 
розв’язують проблеми чистоти до-
вкілля й енергозбереження. 

У містечку Рин нам показали го-
тель, який розмістився в колишньо-
му тевтонському замку XIV століття. 
Пам’ятку історії біля двох озер диво-
вижно поєднали з сучасним готель-
ним устаткуванням. Реставрація не 
зашкодила старовинному вигляду 
замку. Цей 4-зірковий готель розмі-
щено у невеликому містечку всього 
на кілька тисяч мешканців! Інвести-
ції потрібні були немалі, але допомо-
гли знову ж таки кошти Євросоюзу. І 
проект виявився самоокупним.

Так само за рахунок проекту, 
який фінансово підтримав Євросо-
юз, господарюють власники готе-
лю у селі Сацек. Кошти скромніші, 
але цей проект вважається іннова-
ційним, і він обов’язково окупиться. 
У чому інноваційність? А в тому, що 
однією з принад цього готелю, окрім 
свіжого повітря і чистого пляжу на 
озері, є коні, і для них будують нову 
велику стайню. Їх тут нині аж 40.

У містечку Добре місто вразив 
сучасний великий басейн, в який 
вклали 15 млн польських злотих: 
приблизно навпіл — з місцевого бю-
джету і Євросоюзу. Тепер сюди при-
їжджають займатися спортом меш-
канці сусідніх сіл. 

І все це — лише невелика част-
ка того досвіду, який опанувала 
Польща завдяки програмі місцево-
го територіального самоврядування 
разом з підтримкою Європи. 

Тут чекають на співпрацю і на 
гостей з України. Тим більше, що 
біля Ольштина нині реконструюють 
колишній військовий аеродром, і 
2016 року в цей дивовижно краси-
вий край, напоєний чистими озера-
ми, де шумлять віковічні ліси, можна 
буде долетіти з України за півтори-
дві години в аеропорт Шимани, а 
ціни обіцяють зробити дешевши-
ми за автобусні маршрути. Знову ж 
таки — одна з програм, підтримана 
Євросоюзом.

Польща чекає нас, чекає і Єв-
ропа. Тепер завдання українців — 
пройти цей шлях до Європи якомо-
га скоріше. Цей шлях нам допома-

гають пройти й українці, які живуть 
поза межами рідної землі. Українці 
Вармінсько-Мазурського воєвод-
ства пам’ятають історію своїх бать-
ків: це переважно переселенці з 
українських земель, які були жерт-
вами сумнозвісної операції «Вісла». 
Відтоді минуло понад 65 років. Рани 
і досі ятряться. Проте життя триває. 
Українці стали громадянами Польщі, 
але вони і їхні діти та онуки бережуть 
своє коріння, традиції, мову, культу-
ру. І сьогодні цивілізована Польща 
сприяє розвитку української гро-
мади. У цьому краї існує українська 
початкова школа в Бартошицях. 
Це осередки української культури і 
освіти. Тут діти отримують загальну 
польську освіту, а українська мова 
і література є обов’язковими і вно-
сяться до атестата. 

Українські громади існують у ба-
гатьох містах і селах краю. 

На Десятому українському 
фольклорному фестивалі в Добро-
му місті, що збігся із закриттям фес-
тивалю «Калинові мости», були пред-
ставлені співочі колективи україн-
ських громад. У повіті Вєгожево нас 
запросили на концерт танцюваль-
ного колективу українських дітей. 
У селі Круклянки український хор 
співав нам пісень просто на березі 
озера. Я пов’язала солістці хору на 
бандуру стрічку з Київського Майда-
ну, і вона прошепотіла: «Я буду пла-
кати з нею». 

А після служби в греко-като-
лицькому храмі Святого Йосафата 
українські байкери на своїх шикар-
них мотициклах, прикрашених жов-
то-блакитними прапорцями, супро-
воджували наш автобус. Разом з 
ними, переоблачившись зі свяще-
ницького одягу в байкерський, їхав 
і парох цієї церкви — красень отець 
Павло, монах Василіанського чину. 
Українська громада Польщі живе 
повноцінним життям, маючи на до-
дачу висилання телевізійних і ра-
діопрограм українською мовою на 
Ольштинському телебаченні і радіо. 
Їм ніхто не забороняє говорити рід-
ною мовою, і Польща стала від цього 
тільки багатшою. Такі цінності дик-
тує нині цивілізована Європа.

А українські журналісти залиши-
ли в Польщі по закінченні фестива-
лю свої фільми і програми, присвя-
чені спільній культурі, історії, відо-
мим діячам, які об’єднували наші на-
роди, а також розповіді про Майдан, 
про взаємний поступ двох країн. 

Гран-прі фестивалю «Калино-
ві мости» одержала телепрограма 
«Під одним небом» Рівненського те-
лебачення, в якій розповідалися іс-
торії з життя українців, родини яких 
складаються з людей різних наці-
ональностей і віросповідань. У цих 
родинах діти виховуються на тради-
ціях двох культур, і це безмірно зба-
гачує їх. 

У фестивалі брали участь і пред-
ставники Чернігівської обласної 
держтелерадіокомпанії. У номіна-
ції «Одне серце — дві батьківщини» 
програма «Той, хто увічнює пам’ять» 
автора і режисера Тетяни Мирго-
родської одержала звання лауреата 
і отримала диплом першого ступеня. 

Галина КРИВОРЧУК,
директор студії «ВІАТЕЛ» (Київ)

Студія брала участь у фестивалі 
з фільмом «Valse Brillаnte.

Ольга Кобилянська»

Веселка над 
«Калиновими мостами»

Українська греко-католицька церква  Українська греко-католицька церква  
св. свщмч. Йосафата у селі Круклянки. св. свщмч. Йосафата у селі Круклянки. 

Службу веде  отець Павло.Службу веде  отець Павло.

Мазурські озераМазурські озера

Виступ шкільного колективу Виступ шкільного колективу 
української гімназії в Гурові Ілавецькому.української гімназії в Гурові Ілавецькому.
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      Світ історії

Розділ I
Що таке «Україна»?: 
землі, люди, партії

«Етнографічні 
«українські» землі». 

Спроба визначити дефініцію

Цей термін гучно використо-
вувався під час «національно-ви-
звольних змагань» 1917 – 1921 
рр. Але, попри широкий ужиток, 
жоден з дослідників так і не спро-
мігся ані сформулювати супереч-
ливу дефініцію, ані скласти ви-
черпний їх перелік. Не менш ши-
роко використовується він і в су-
часних дослідженнях — правду 
сказати, з тим самим результа-
том. Автор даного дослідження 
підтримує точку зору тих науков-
ців, які вживають термін «етно-
культурні регіони Руси-України», 
до яких належали (в різні історич-
ні епохи) більше півсотні нетотож-
них за обставинами історичного 
правового та культурного розви-
тку, домінуючої конфесійної на-
лежності та інших особливостей 
територій, а саме: Берестейщина, 
Бойківщина, Бессарабія, Буджак, 
Буковина, Волинь, Галичина, Геть-
манщина, Гуцульщина, Донщина, 
Задунайська Січ, Закарпаття, За-
поріжжя, Зелена Україна, Кар-
патська Україна, Київщина, Ку-
бань, Курщина, Лемківщина, Лі-
вобережна Україна, Малиновий 
Клин, Мармарощина, Надбужжя, 
Наддністрянщина, Надпоріжжя, 
Надпруття, Надсяння, Надросся, 
Надчорномор’я, Перемишлянщи-
на, Новоросія, Переяславщина, 
Північне Причорномор’я, Підкар-
патська Русь, Підляшшя, Поділля, 
Подніпров’я, Покуття, Полісся, 
Полтавщина, Посулля, Приазов’я, 
Прибужжя, Придністров’я, Приду-
нав’я, Прикарпаття, Пряшівщина, 
Сірий Клин, Слобожанщина, Став-
ропольщина, Стародубщина, Тав-
рія, Терщина, Холмщина (Забуж-
жя), Червона Русь, Чернігівщина.

«Етнографічні 
«українські» землі» 

у складі Російської імперії

Станом на 1917 р. в адміні-
стративному плані Російська ім-
перія мала у своєму складі 79 гу-
берній, 9 з яких об’єднували біль-
шу частину сучасної України — за 
виїмком тих земель, які опинилися 
у складі Австро-Угорської імперії.

Правобережжя в цілому

Процес правового, адміністра-
тивного, політичного, соціокуль-
турного «переформатування» пра-
вобережних земель під стандарти, 
які існували в Російській імперії, 
докладно вивчив М. Бармак. До-
слідник констатував: після окупа-
ції Правобережжя наприкінці XVIII 
ст. «довгий час у цьому регіоні ді-
яли різні за походженням джере-
ла права», норми яких «нерідко су-
перечили одна одній… Литовський 
Статут, польські конституції, збір-
ники магдебурзького права і зви-
чаєве право залишалися чинними 
правовими джерелами, дієвість 
частини їхніх норм спеціально під-

тверджувала царська влада свої-
ми указами».

З дослідження М. Бармака ви-
пливає, що процес інкорпорації 
цих земель до складу Романов-
ської монархії мав, як мінімум, чо-
тири етапи. Перший — за часів Ка-
терини II, метою якої було «досяг-
нення однорідності й уніфікації» но-
воприєднаних земель. Правління 
її сина Павла I «характеризувало-
ся більшою повагою до традицій-
них у прикордонних землях струк-
тур». Розпочаті ним реформи «сто-
сувалися всіх губерній Російської 
імперії, а не були адресно направ-
лені тільки на правобережні укра-
їнські, хоча… особливе становище 
цих територій, пов’язане з недав-
нім їх приєднанням, продовжува-
ло зберігатися». За часів Олексан-
дра I уніфікаційні тенденції набра-
ли обертів: перед військовим та 
цивільним керівництвом цих зе-
мель були поставлені «важливі за-
вдання інкорпорації українських 
територій у склад Російської ім-
перії шляхом запровадження ро-
сійської правової та управлін-
ської системи». Але «цивілізатор-
ська» місія негайно наштовхнула-
ся на реалії життя: «незважаючи 
на те, що російська адміністрація 
вже функціонувала, Правобереж-
жя України ще довгий час перебу-
вало під польським впливом», що 
значною мірою обумовлювалося 
«корпоративним устроєм шляхти». 
Практично це означало, що «легі-
тимована шляхта Правобережжя 
отримала, крім інших, гарантова-
них «Дарованою грамотою» дво-
рянському стану прав, ще й пра-
во формувати кадровий склад ба-
гатьох управлінських структур і, 
зокрема, судових органів», хоча 
зрештою російській адміністрації 
цього «атавізму» вдалося позбу-
тися. Перелом настав після пораз-
ки польського повстання 1831 р.: 
Микола I на повну використав нові 
обставини для подальшого зміц-
нення імперських позицій у краї, 
зокрема для «соціального зни-
щення правобережної шляхти» — 
основного стану, який загрожував 
уніфікаційній імперській політиці. 
«Вся діяльність Миколи I будувала-
ся на принципах централізації, по-
силення єдиноначальності і бюро-
кратизації». Так, зокрема, імпера-
тор скасував рештки успадкованої 
правової системи, радикально ре-
формував за російським зразком 
адміністративну систему, засну-
вавши 1832 р. Київське генерал- 
губернаторство, яке об’єднало всі 
три правобережні губернії. «Про-
цес ліквідації правової автономії» 
у Волинській, Київській та Подоль-
ській губерніях завершився у 30 – 
40-ві роки XIX століття остаточним 
скасуванням дії всіх норм і поло-
жень статуту Великого князівства 
Литовського1. 

Висновки М. Бармака ціл-
ком узгоджуються з висновка-
ми, сформульованими О. Комар-
ніцьким та І. Верховцевою. Як 
установив О. Комарніцький, «піс-
ля анексії Правобережжя напри-
кінці XVIII ст. царський уряд голо-
вним завданням бачив поборю-
вання польського та українського 
визвольних рухів. Саме тому після 
ліквідації тут державних та адміні-
стративних інститутів Речі Поспо-
литої, у тому числі і місцевого са-
моврядування, запроваджування 
нового місцевого самоврядуван-

ня у вигляді земств відтягували 
тут упродовж наступних 130 років. 
Під тиском економічних чинників 
1911 р. на ці території було поши-
рено дію «Земського уложення» від 
1890 р. При цьому новий імпер-
ський режим для свого утверджен-
ня вирішив зіграти на об’єктивно 
існуючих польсько-українських 
проти річчях. Законоположенням 
про земське самоврядування у 
Київській, Волинській та Поділь-
ській губерніях виборчі права по-
ляків при виборах до земств об-
межили, натомість зменшили май-
новий ценз для українців. Це мало 
наслідком не стільки збільшен-
ня представництва українського 

населення2 та зменшення пред-
ставництва населення польсько-
го, скільки підвищення рівня між-
національної напруги поміж двома 
найчисленнішими національними 
громадами цього краю». Не менш 
суперечливими були стосунки і по-
між іншими національними грома-
дами — російською, українською 
та єврейською. «Містечка Київ-
ської, Подільської, Волинської гу-
берній» Росії, які донедавна були 
Київським, Подільським та Брац-
лавським воєводствами РП, але 
«продовжували залишатися сво-
єрідним економічним містком, що 
з’єднував міста із селами» і були 
«своєрідним симбіозом передусім 
жителів єврейської національнос-
ті та українського селянства». До-
слідник окремо наголосив: «Поро-
зуміння українського національ-
ного руху та єврейства було над-
звичайно актуальною проблемою 
містечкового суспільства для бо-
ротьби із спільним ворогом — ро-
сійським шовінізмом», більше того: 
це порозуміння мало «визначаль-
ний» характер, оскільки «інші на-
ціональні меншини були незна-
чними». Інші констатації є такими: 
«Суспільна свідомість нацменшин 
загалом виявилася неготовою для 
сприйняття української ідеї, що у 

ряді випадків виливалося у від-
криту ворожість»; єврейські «по-
громи охопили не менш як 188 
містечок»; «весь плин Української 
революції супроводжувався ан-
тисемітизмом».3 

Говорячи про ситуацію, яка 
склалася на окупованих поль-
ських землях, що потрапили під 
романовську владу, неможливо 
абстрагуватися від стосунків по 
лінії «поляки – русини». Цілісне 
дослідження Б. Гудя переконливо 
довело:

– польські впливи на землях, 
інкорпорованих до складу Росій-
ської імперії (Київщина, Волинь, 
Поділля), залишалися всеосяжни-

ми аж до 60-их рр. XIX ст.;
– після скасування кріпацтва 

(1861) та поразки польського по-
встання (1863) імперська влада 
підтримувала високий рівень ет-
нонаціонального конфлікту по лінії 
«українське село» – «польський по-
міщицький двір»;

– економічне домінування 
польських землевласників над 
українським селянством зберіга-
лося;

– польсько-український се-
лянсько-поміщицький конфлікт 
на Правобережжі сягнув апо-
гею у роки Першої світової війни 
й «Української національної рево-
люції 1917 – 1921 рр.»;

– «масовий солдатсько-се-
лянський аграрний рух на Київ-
щині, Волині й Поділлі переважно 
став наслідком цілеспрямованої 
більшовицької агітації і в більшос-
ті своїй мав соціальний, погром-
ницький характер… Погромника-
ми були здебільшого солдати і се-
ляни-українці, а погромленими 
— теж здебільшого — поміщики-
поляки»;

– селянсько-поміщицький 
етносоціальний конфлікт осені 
1917 – весни 1918 рр. «без пе-
ребільшення можна назвати ві-
йною», «перевага в силі виразно 

була на боці селянства»;
– польсько-український кон-

флікт з етнонаціонального пере-
ріс в етнополітичний;

– «можна твердити з високою 
долею правдоподібності», що «про-
цес захоплення і знищення помі-
щицьких маєтків був заздалегідь 
запланований і керований з од-
ного центру»: перший масовий по-
гром на Волині, який спровокував 
«могутню лавину аграрного селян-
ського руху», на початку жовтня 
1917 р. вчинили солдати 2-го гвар-
дійського корпусу Південно-Захід-
ного фронту, який очолювала біль-
шовичка Є.Б. Бош;

– саме «після цього погрому 
ситуація на Правобережжі вихо-
дить з-під контролю Центральної 
Ради, а її III та IV Універсали ра-
дикальністю своїх положень в зе-
мельному питанні сприяли поси-
ленню безпорядків на селі»;

– жертвами погромів стали 
85% усіх польських маєтків на Ки-
ївщині, Волині, Поділлі;

– зупинити погроми вдало-
ся лише після підписання Брест-
Литовської мирової угоди і «вступу 
на Правобережжя австро-німець-
кого окупаційного війська».4 

Київщина та Волинь

Упродовж століть ці землі вхо-
дили до складу об’єднаної литов-
сько-польської держави — Вели-
кого князівства Литовського (далі 
— ВКЛ) (з 1569 р. — Речі Поспо-
литої), були складовою, інтеграль-
ною частиною ВКЛ/РП. Упродовж 
століть, навіть у XVII ст., східний 
кордон європейського «світу еко-
номіки» проходив східним кордо-
ном РП. За абсолютно точним та 
вичерпним визначенням Ферна-
на Броделя, на схід від цього кор-
дону починався «кінець світу» для 
кожного європейця — «дика, бо-
лотиста, пустинна»5  Московська 
держава.

Київщина та Волинь як части-
на цивілізованого світу, як і вся 
«двоєдина» держава трьох наро-
дів — литовців, поляків та русинів, 
управлялися на підставі писаного 
права — Статуту ВКЛ та «Уставних 
земських грамот — законодавчих 
текстів судово-адміністративно-
го, публічно-правового, приват-
но-правового та соціально-еко-
номічного характеру», які доклад-
но проаналізовані в дослідженні 
Д. Ващука. Автор відзначив «різ-
номанітні, насамперед майнові, 
підтвердні (тобто такі, які підтвер-
джували минулі привілеї) та поса-
дові привілеї шляхти», якими вона 
користувалася принаймні «з часів 
Великого князя Литовського Ка-
зимира Ягеллончика, тобто з 1440 
р. (Київщина) та 1452 р. (Волинь)». 
До слова, практика надання при-
вілеїв цілим регіонам/областям 
на теренах ВКЛ набувала поши-
рення з другої половини XV ст.; 
«на цей час у деяких статтях при-
вілеїв залишалися впливи Русь-
кої правди», «багато судових справ 
розв’язувалося згідно з нормами 
звичаєвого права». 6

Поділля

Особливості розвитку цього ре-
гіону знаходимо у дисертаційному 
дослідженні А. Скрипник. На терито-
рії окупованих Брацлавського та По-
дільського воєводств були утворені 
відповідно Брацлавська губернія та 
Кам’янецька область. Процеси ста-
новлення адміністративних форма-
цій на цих землях «супроводжували-
ся певним нівелюванням національ-
них особливостей під демагогічни-
ми гаслами єдності походження і 
спільної релігійної приналежнос-
ті з українцями та намаганням за-
лучення місцевої польської 
шляхти до кола російського 
дворянства».
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Одночасно «замі-
на владних структур Речі 

Посполитої та поширення ро-
сійської державності у краї із са-

мого початку забезпечувалися 
винятково адміністративними за-
ходами», а «запровадження за-
гальноросійських форм місцевого 
державного управління на ново-
приєднаних територіях з самого 
початку показало їх певну недо-
сконалість та невідповідність міс-
цевим умовам». Наслідок націо-
нальної та інших форм уніфікації 
був таким: «соціально-економічні 
та політичні особливості Поділля», 
по-перше, «не дозволили створи-
ти повноцінну систему управлін-
ня за загальноросійським зраз-
ком», а по-друге, «попри всі зусил-
ля місцевої імперської бюрократії, 
вона сама опинилася під впли-
вом шляхти». Ситуація для місце-
вого населення різко погіршила-
ся після повстання 1830 – 1831 
рр.: «Самодержавство взяло курс 
на цілеспрямовану асиміляцію По-
ділля. Край управлявся на підста-
ві «положєння» 1775 р. та затвер-
джених штатних розписів у «Сво-
де законов Российской Империи». 
З «початком другої половини XIX 
ст. зовнішні та внутрішньополітич-
ні чинники підвищили соціально-
економічну напругу в краї. Голо-
вними причинами були сподівання 
польської шляхти на відновлення 
національної держави (тобто РП 
— Д.Я.) і підготовка до скасування 
кріпацтва», а під час збройних за-
ворушень 1905 – 1907 рр. «збе-
регти загальний контроль над си-
туацією та врятувати від знищення 
місцевий державний апарат Ро-
сійської імперії вдалося тільки за 
допомогою силових заходів». 7

Катеринославська, 
Херсонська, Таврійська 

губернії

Владу на території цих ново-
російських, а не окупованих уна-
слідок розділу РП землях (підкрес-
лено нами — Д.Я.) «до другої поло-
вини XIX ст. здійснював окремий 
генерал-губернатор, а коли ін-
ституція генерал-губернаторства 
була ліквідована, запроваджено 
губерніальний устрій (Катерино-
славська, Херсонська та Таврій-
ська губернії, які були прирівняні 
до «внутрішніх губерній» Росії)». Од-
нак і тут, навіть на цих землях, які 
ніколи не знали польських та ли-
товських впливів у тому обсязі, як 
це було на Правобережжі сучас-
ної України, «імперська політика, 
спрямована на інтеграцію регіону 
до корінної російської території», 
провалилася, «у цілому інтегра-
ційні заходи імперського уряду на 
Півдні зазнали краху». 1917 року 
«на відміну від Російської револю-
ції, основною метою якої була змі-
на політичного режиму, Українська 
революція була покликана створи-
ти державу для народу, який пере-
бував у стадії перетворення на мо-
дерну націю»; «…більшість жителів 
великих міст регіону не підтрима-
ли політичну програму Централь-
ної Ради, зберігся соціокультурний 
розкол між містом і селом».8 

Якщо говорити сухою мовою 
цифр, а саме цей підхід запропо-
нував В. Гвоздик, то слід узяти до 
уваги, що «на території Катерино-
славської, Таврійської та Херсон-
ської губерній проживало 7 млн 
людності, тобто четверта частина 
«підросійської» України, при цьому 
5,5 млн становило сільське насе-
лення. Національний розподіл був 
таким: 71%  — українці, 13%  —  
росіяни, решта — німці, молдава-
ни, євреї, болгари, греки. У містах 
національний склад був іншим: від 
66% росіян у Миколаєві, до 25% 
— в Олександрівську». Висновок: 
«звідси стає зрозумілим уперед-
жене, а інколи — вороже ставлен-
ня більшості мешканців південно-
українських міст до питань укра-

їнського державотворення»; «со-
ціальна напруга тут була значно 
меншою, ніж в інших регіонах Ро-
сійської держави»; «тут дуже тісно 
і своєрідно переплелися соціаль-
ний та національний чинники ре-
волюції; жоден з них не був одна-
значно домінуючим».9 

«Упереджене ставлення» гро-
мадян Російської республіки – 
мешканців південних губерній 
до «українських національно-ви-
звольних змагань» чітко просте-
жується на прикладі Херсонської 
губернії, яка до кінця жовтня 1917 
р. «не підпадала під юрисдикцію 
Центральної Ради», якій, «на від-
міну від більшовиків, не вдалося 
за короткий термін утворити роз-
галужений апарат управління і за-
вдяки йому оволодіти становищем 
на місцях». Для управління Херсон-
ською, Катеринославською і Тав-
рійською губерніями Українська 
Центральна Рада (УЦР) створи-
ла була навесні 1918 р. Головний 
Крайовий комісаріат на чолі з та-
ким собі С. Комірним, від діяльнос-
ті якого сліду не залишилося ані в 
пам’яті нащадків, ані в авторитет-
них енциклопедичних довідниках 
ЕУ та «Діячі Української Централь-
ної Ради». Суцільний управлін-
ський хаос панував на Херсонщи-
ні і за гетьмана, який намагався 
вирішити проблему шляхом ство-
рення інституту головноуповно-
важеного в справах Херсонської, 
Катеринославської та чомусь ще 
й Подільської губерній (С. Гербель, 
Г. Раух). Не існувало спеціального 
органу управління на Півдні Укра-
їни і за часів Директорії. Таким 
чином, «чіткої вертикалі органів 
місцевої влади жодним з україн-
ських урядів не було сформовано». 
Край фактично був відданий на 
поталу. Тут утворилося принаймні 
п’ятивладдя: «поряд із загально-
українськими органами влади ді-
яла низка інституцій місцевих ор-
ганів, частина яких існувала ще з 
часів Російської імперії, а інші — 
створені революційно налаштова-
ними народними масами ради ро-
бітничих, солдатських і селянських 
депутатів», а також Думи, комісари 
Тимчасового уряду, комісари УЦР, 
земства («перебували у катастро-
фічному фінансовому становищі»), 
земельні комітети. При цьому «до-
вгий час місцева державна адміні-
страція не мала практично жодних 
важелів для реального здійснен-
ня своїх повноважень та впливу на 
хід подій у регіоні».

Абсолютна неспроможність 
українських націонал-соціалістич-
них урядів до будь-якої осмисле-
ної конструктивної державницької 
роботи, а саме «стабілізувати соці-
ально-економічне життя, числен-
ні кризи в політичній сфері», «не-
вирішеність робітничого питання 
(перевага національного над со-
ціальним)», проблеми безробіт-
тя, розвал продовольчого ринку 
стали головним чинником утвер-
дження на українській землі тота-
літарного комуністичного режиму 
у формі радянської влади. 10

Берестейщина

Узагальнена назва території, 
яка розташована в середній те-
чії Західного Бугу. Згідно із сучас-
ними даними, до початку XI ст. пе-
ребувала у складі Київської Русі, з 
1080 р. — у складі Пінського кня-

зівства, від 1150 р. — у складі Во-
линського, а з 1320 р. — у складі 
Трокського князівства ВКЛ. Піс-
ля укладання Люблінської унії і до 
останнього поділу Польщі Берес-
тейщина — складова частина Бе-
рестейсько-Литовського воєвод-
ства Корони/РП (1569 – 1795), а 
від 1795 р. — Російської імперії.

Кубань

Кубанське козацьке військо 
утворили 1860 р. з Чорноморсько-
го козацького війська та части-
ни Кавказького лінійного козаць-
кого війська. З 1861 р. на зайня-
ті ними землі Краснодарського 
краю почали переселятися селя-
ни, головним чином з Полтавської, 
Чернігівської, Воронезької та ін-
ших губерній, які утворили друго-
рядну стосовно козаків соціаль-
ну верству «іногородніх». Конфлікт 
між цими двома становими група-
ми, тобто соціальний конфлікт, був 
системоутворюючим на цих зем-
лях. Конфліктів за національною 
ознакою Кубань не знала.

Міста в цілому

Цитовані вище документи та 
висновки дослідників малюють 
устрій життя мешканців 136 міст, у 
т. ч. 5 губернських (без урахування 
Києва, Катеринослава та Харко-
ва), 88 повітових, 43 безповітових 
та заштатних, які існували на тери-
торії сучасної України. За перепи-
сом 1897 р. 12 з них нараховува-
ли менше 5 тис. жителів, тобто на-
лежали до категорії «міст-сіл», 83 
відносилися до т. зв. «малих» міст 
(5 – 20 тис.), 23 — до середніх; у 
губернських столицях проживало 
понад 20 тис. людей, більшість по-
вітових центрів належала до «ма-
лих міст». 1897 року із 120 міст (по 
яких є дані) у 75 переважали укра-
їнці, у т. ч. у 5 з 12 «міст-сіл», 7 з 23 
«середніх» та у 63 з 85 малих міст. 
Кількісно українці домінували в усіх 
типах міст лише Харківської і Пол-
тавської губерній та в малих і се-
редніх містах Чернігівської; у се-
редніх за розмірами містах Катери-
нославщини і Херсонщини та в усіх 
містах материкової Таврії — росія-
ни; у малих та середніх містах По-
ділля й Волині, а також у середніх 
містах Київщини — євреї. При цьо-
му українці у більшості своїй були 
мешканцями провінційних повіто-
вих центрів, серед євреїв, поля-
ків та росіян відсоток письменних 
був вищим, ніж серед українців». 
Висновки: «українці були найменш 
урбанізованою національною гру-
пою, віддавши в цьому відчутну пе-
ревагу єврейському та російсько-
му населенню»; «для діячів Україн-
ської революції місто a priori було 
несприятливим середовищем для 
національно-визвольних змагань 
українців». І взагалі: «українці мали 
найнижчий рівень урбанізованості 
та присутності у мобілізаційно по-
тужніших типах міських поселень, 
а звідси й несприятливі позиції для 
конкуренції з іншими національни-
ми групами у містах». 11

Міста Півдня

Після окупації правобереж-
них подніпровських земель імпер-
ський російський уряд зіткнувся з 
проблемою уніфікації управління 
містами, розташованими на цих 
територіях. Унаслідок зрозумілих 

причин царська адміністрація не 
могла одним рухом позбавити пра-
вобережні міста та містечка їх са-
моуправління: ідея його занадто 
міцно впродовж попередніх століть 
укоренилася у свідомості людей. 
Отож лівобережні міста мусили 
управлятися хоч в якийсь подібний 
спосіб. Власне, так і сталося: вже 
наприкінці століття було введено 
в дію «Грамоту на права і вигоди 
містам Російської імперії» (1785), 
яку згодом доповнили «Міське по-
ложення» 1863 р. (для Одеси) та 
«Міське положення» 1870 р. Роз-
робники останнього документа, 
який визначив головні принципи 
функціонування міського громад-
ського самоврядування, проігнору-
вали надбання місцевої теоретико-
правової думки, а 1892 р. взагалі 
обмежили «основну масу міського 
населення у виборчому праві…». 12

Адміністрування 
підросійських «українських 

етнографічних земель»

В адміністративному плані 
«українські «етнографічні» землі» 
лише за 200 років пережили де-
кілька «уніфікаційних» хвиль. 1708 
р. у Романовській імперії було за-
проваджено новий адміністратив-
ний устрій: державу поділили на 8 
губерній, у т. ч. Київську, основни-
ми містами в якій тоді були влас-
не Київ, а також Ніжин, Переяс-
лав та Чернігів. Від 1775 р. губер-
нії управлялися на підставі єди-
ного документа — «Установлення 
про губернії», яким також було ви-
значено і кількісний склад цих ад-
міністративно-територіальних оди-

ниць — 50. 1796 р. землі на ліво-
му березі Дніпра об’єднали в Ма-
лоросійську губернію, на території 
Слобожанщини створили губернію 
Слобідсько-Українську, з південних 
земель та Криму сформували Но-
воросійську губернію. За декілька 
років — у 1802 р. — Малоросійську 
губернію розділили на Чернігівську 
та Полтавську, а Новоросійську — 
відповідно на Катеринославську, 
Миколаївську (згодом переймено-
вану на Херсонську) і Таврійську.

Правобережні території, які 
опинилися під романовською ру-
кою після поділів Польщі та се-
рії російсько-турецьких воєн, до 
1917 р. пережили три «хвилі» адмі-
ністративного переформатування 
— відповідно в 1796 р., у 1802 р. 
та в 1835 р. За Миколи I, а саме у 
1835 р., Слобідсько-Українську гу-
бернію перейменували на Харків-
ську, а з коронних земель Брац-
лавського, Київського та Поділь-
ського воєводств створили від-
повідно Волинську, Київську та 
Подільську губернії. 13

Результатом більш ніж столітніх 
уніфікаційних зусиль стало тоталь-
не відчуження населення від влади. 
Ось лише одна компетентна точка 
зору. Лідер великого промислового 
капіталу півдня Росії, член Держав-
ної Ради М.Ф. фон Дітмар, висту-
паючи на її засіданні 6 (19) травня 
1914 р., констатував: «У нас систе-
ма самоуправління… недобудова-
на, вона, можна сказати, без ніг і 
без фундаменту. Вона має губерн-
ські й повітові земські установи, 
але широкі прошарки населення 
в ній не задіяні». «Внаслідок цього, 
— підсумовують сучасні дослідники 
О. Реєнт та О. Сердюк, — інтереси 
переважної більшості сільського 
населення, яке проживало «в гли-
бинці», практично не задовольняли-
ся в таких важливих сферах життя, 
як освіта, культура та медичне об-
слуговування. Відсутність реально-
го реформування в системі управ-
ління посилювала нігілістичне став-
лення до будь-яких заходів влади у 
суспільно-політичному й соціально-
економічному житті»14. 

Продовження. 
Початок – у  № 34
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Чернігів, проспект Миру, 35. 
Меморіальна дошка  про те, що в 

цьому будинку  у 1962 – 1979 
роках жив Всеволод  Ганцов. 

16

«Ніхто не знатиме, в яку 
яму ваш труп кинули»
— Підсудний Ганцов, як ви ста-

витеся до питання нацменшин?
— 1918 року після заняття Ки-

єва більшовиками я мріяв про те, 
щоб зробити російсько-єврейський 
погром. Я хотів знищити євреїв і ка-
цапів.

30 березня 1930 року. У Харків-
ському оперному театрі триває по-
казовий процес над членами Спілки 
визволення України, зрежисований 
Державним політичним управлін-
ням — попередником КДБ. На лаві 
підсудних — 45 провідних україн-
ських науковців. Вони погоджують-
ся із найбезглуздішими обвинува-
ченнями. В академіка Сергія Єф-
ремова вирвали, що то він створив 
терористичну мережу СВУ з осе-
редками по всій Україні. А на роль 
шпигуна-дипкур’єра «призначили» 
37-річного мовознавця Всеволода 
Ганцова. 21 лютого 1929 року він 
повернувся із відрядження до Ні-
меччини й Франції, де працював у 
галузі славістики, експерименталь-
ної фонетики й лінгвістичної геогра-
фії. Рівно через півроку його зааре-
штували — мовляв, за кордон він 
насправді вирушив у справах СВУ, 
щоб налагодити зв’язки з тамтеш-
нім «контрреволюційним центром та 
окремими представниками».

У київській в’язниці ДПУ Ганцо-
ва кинули в маленьку камеру з ві-
концем під стелею.

— Ганцов, на допит! — грюкали у 
двері камери о будь-якій годині.

— На суді зізнаватиметесь, як і 
зараз на слідстві зізнаєтеся? — сві-
тив лампою в очі слідчий Горожанін.

Він відбирав кандидатів на від-
критий суд: із кількохсот, яких за-
брали у справі СВУ, треба було ви-
брати 45, що на процесі у всьому 
слухняно «зізналися» би. Поперед-
жував:

— Будете заперечувати — засу-
димо без галасу, спіймаєте кулю в 
цілковитій безвісті, ніхто й не зна-
тиме, в яку яму ваш труп кинули.

На початку 1930-го підсудних 
доправили до Харкова — тодішньої 
столиці Української СРР. Там в опер-
ному театрі мав відбутися показо-
вий процес. Але вигляд у в’язнів був 
надто виснажений для такої виста-
ви. Бо ж запросили іноземних жур-
налістів, які мали засвідчити, що 
все відбувається законно. Не мож-
на було допустити, аби вони здога-
далися, що підсудних катували. Умо-
ви їх утримання різко змінили. Тепер 
в’язнів чотири рази на день повно-
цінно годували: на обід приносили 
першу й другу страви, давали булки 
з маслом. Перед самим судом тим, 
хто не мав, видали пристойний одяг. 
Кілька перукарів щодня приходили 
стригти й голити в’язнів. 

Вирок зачитали 19 квітня. Все-
волод Ганцов «за вчинені злочини, 
спрямовані проти революції, дер-
жави, партії і народу, заслуговує 
виняткової міри соціального захис-
ту — розстрілу. Доведені виявлені 
ним фашистські переконання й ан-
тисемітизм. У зв’язку з визнанням 
провини і каяттям підсудних суд ви-
явив поблажливість». Найвищу міру 
Ганцову замінили на вісім років 
ув’язнення. Та відбув понад 25. На 
схилі віку полічив, що пройшов 40 
тюрем і таборів. «Осуждение за при-
надлежность к организации, к кото-
рой я не принадлежал и которой во-
обще не существовало, явилось для 
меня причиной полной жизненной 
катастрофы», — писав 1957-го до 
тодішнього голови Президії Верхо-
вної Ради СРСР Клима Ворошилова.

— Як ви могли визнати свою не-
існуючу провину? Ви особисто — і 
всі, підсудні у справі СВУ? — запи-
тував уже 84-річного Ганцова пись-
менник Гелій Снєгірьов.

Він збирав матеріали для книж-
ки «Набої для розстрілу» — про той 
показовий процес.

— Мене спантеличили Страш-
кевич і Голоскевич (колеги-мово-
знавці, також засуджені  — «Газета 
по-українськи»), все переконували, 
що треба з усім погоджуватися, чого 
вимагали слідчі й прокурори.

«Маленький міцненький дідок 
з доброю лагідною крізь усмішку 
українською мовою і добрими уваж-
ними очима. Ніяких ознак старечого 
маразму», — описував Ганцова Снє-
гірьов. 

Всеволод Ганцов нарешті отри-
мав наукове визнання — його за-
прошують у президії всесоюзних 
з’їздів і конференцій. Але на постій-
ну наукову роботу не брали, бо офі-
ційно реабілітований він не був. Пе-
ребивався написанням статей. Піс-
ля жебрання по радянських інстан-
ціях отримував мінімальну пенсію 
52 крб — із розрахунку зарплатні 
бухгалтера ліспромгоспу, яким пра-
цював на засланні. Дружина, теж 
філолог, загинула у таборах. До Киє-
ва його так і не взяли, доживав віку 
в рідному Чернігові, в однокімнатці 
із племінницею дружини. Мусив із 
нею одружитися — інакше по його 
смерті родичку викинули б із по-
мешкання.

1892, 7 грудня — Всеволод Ган-
цов народився в Чернігові в роди-
ні службовця. Навчався спочатку в 
місцевій гімназії, з 1907-го — в ко-
легії Павла Ґалаґана у Києві.

1911 — вступив до Петербурзь-
кого унiверситету на iсторико-
фiлологiчний факультет, 1916 року 
закiнчив його. Потім рік викладав 
там. Від жовтня наступного — про-
фесор Київського університету.

1919 – 1929 — науковий спів-
робітник Всеукраїнської академії 
наук. Упродовж цього часу видав 
кілька праць. Зокрема, «Діалекто-
логічна класифікація українських 
говорів». Член правописної комісії 
та автор розділу «Фонетика» у про-
екті українського правопису.

1938 — відбув термін у справі 
СВУ, засуджений іще на вісім років 
«за контрреволюційну дiяльнiсть». 
Писав у заявi на iм’я верховного 
прокурора СРСР: «Майже дев’ять 
рокiв я безвихiдно перебуваю у тюр-
мі в умовах суворої ізоляції і нiякою 
контрреволюцiйною дiяльнiстю не 
займався і не мiг займатися». Та цей 

строк був довший, ніж мав би. По-
тім три роки поневіряється, нама-
гаючись знайти роботу, доки у груд-
ні 1949-го знову арештований і «як 
соціально небезпечний елемент» 
висланий до Красноярського краю. 
Працював в Усть-Єнiсейськiй рай-
риболовспоживспілці до 1956 року.

1979, 5 жовтня — помер і похо-
ваний у Чернігові. Посмертно реабі-
літований 1989-го.

 

Був «шкідником 
на мовному фронті»
Всеволод Ганцов досліджував 

історію мови й діалектологію — ви-
вчав говірки Чернігівщини. Вони, 
підкреслював, «досі заховують у 
собі багато старовинних рис нашої 
мови, котрі в інших говірках давно 
уже щезли». Висуває й обґрунтовує 
теорію, що українська мова поста-
ла зі злиття двох прадавніх груп го-
вірок, південних і північних. Унаслі-

док тривалого співжиття носіїв пів-
денних і північних діалектів утвори-
лася південно-київська говірка. На 
її основі й постала українська літе-
ратурна мова.

Ганцов зважується на ризико-
ваний на ті часи висновок: не було 
ніякого одного «праруського» пле-
мені, а отже, й східнослов’янської 
єдності — російської, української 
та білоруської мов. Він береть-
ся довести, що українська ближ-
ча до південнослов’янських і 
західнослов’янських мов, аніж до 
російської.

Обґрунтовуючи такі теорії, Все-
волод Ганцов рано чи пізно мав 
бути визнаний «контрреволюціоне-
ром» і «терористом». Уже починала-
ся пора Андрія Хвилі — заступни-
ка наркома освіти УРСР, який обу-
рювався, що «шкідники на мовно-
му фронті поставили собі завдання 
штучно віддаляти українську куль-
туру від братерської російської», й 
закликав боротися з ними.

«Газета по-українськи», 
06.12.2012 

Календар всесвітньої історіїВсеволод Ганцов: 
мова і доля

Комісія з укладання Словника живої української мови Всеукраїнської 
Академії наук. Зліва направо: перший ряд — П. Стебницький, 

А. Кримський, М. Гринченко, С. Єфремов; другий ряд — В. Дем’янчук, 
В.Ганцов, Г. Голоскевич, О. Андрієвська. Київ, вересень 1922 р.  

17 липня
1918 — у Єкатеринбурзі роз-

стріляний останній російський ім-
ператор Микола ІІ із сім’єю.

1958 — Рада Міністрів УРСР 
ухвалила рішення про скорочення 
8 з 40 чинних монастирів.

Народилися
1846 — Микола Миклухо-Ма-

клай, мандрівник і етнограф.
1849 — Олена Пчілка (Ольга 

Петрівна Косач), українська пись-
менниця, редактор-видавець, 
мати Лесі Українки, сестра Михай-
ла Драгоманова.

1882 — Василь Тютюнник, 
український військовий діяч, пол-
ковник генштабу УНР. 

18 липня
1954 — упроваджено сумісне 

навчання хлопців і дівчат у школах 
СРСР.

1995 — спроба поховати тіло 
Патріарха Володимира в Софій-
ському соборі наштовхнулася на 
опір з боку духовенства УПЦ-МП та 
силові дії з боку загонів спеціаль-
ного призначення МВС України.

Народилися
1936 — Юрій Герасимович Іл-

лєнко, український оператор, кіно-
режисер.

19 липня
1822 — французький учений 

Жозеф Ньєпс зробив першу в світі 
фотографію.

1980 — у Москві відкрилися 
XXII Олімпійські ігри. Їх бойкотува-
ли багато держав світу через втор-
гнення Радянського Союзу до Аф-
ганістану.

Народилися
1893 — Володимир Маяков-

ський, російський поет.
1971 — Віталій Кличко, україн-

ський боксер і політик.
Померли
1876 — Іван Максимович Со-

шенко, український маляр і педагог.
1937 — Гульєльмо Марконі, 

італійський вчений, винахідник ра-
діо, Нобелівський лауреат (1909).

1945 — загинув у радянській 
тюрмі Августин Волошин, прези-
дент Карпатської України.

20 липня
1917 — представники півден-

но слов’янських народів підпи-
сали Корфську декларацію про 
об’єднання в єдину державу — 
Югославію.

1924 — засновано Міжнарод-
ну шахову федерацію. 

21 липня
1613 — у Москві пройшла ко-

ронація першого царя з роду Рома-
нових —  Михайла Федоровича.

1930 — заарештований Сте-
пан Некрашевич, білоруський уче-
ний-мовознавець і громадський 
діяч, ініціатор створення і перший 
голова Інституту білоруської куль-
тури (тепер — Національна Акаде-
мія наук Білорусі).

1969 — перші земляни на Мі-
сяці. Американські астронавти Ніл 
Армстронг і Едвін Олдрін у рамках 
польоту «Apollo 11» вийшли на по-
верхню Місяця.

Народилися
1899 — Ернест Хемінгуей, 

американський письменник.
1906 — Олена Теліга, україн-

ська поетеса.
1938 — Нані Бреґвадзе, гру-

зинська співачка.
Померли 
1990 — Сергій Параджанов, 

вірменський режисер, народний 
артист УРСР.

22 липня
1819 — відбулася прем’єра 

вистави Івана Котляревського «На-
талка Полтавка».

1930 — колгоспцентр СРСР 
встановив оцінку й оплату праці в 
колгоспах не в грошах, а в трудоднях.

1983 — американець Дік Сміт 
першим облетів Землю на гвинто-
крилі.

Народилися
1854 — Заньковецька Марія 

Костянтинівна, українська акторка.
1945 — Юрій Рибчинський, 

драматург, поет-пісняр.
1946 — Мірей Матьє, фран-

цузька співачка.
Померли
1944 — Олександр Олесь, 

український поет.

23 липня
1888 — у Києві відкрито 

пам’ятник Богданові Хмельниць-
кому.

1900 — відкрито Паризьке ме-
тро.

Померли
1632 — Памво Беринда, пись-

менник i друкар, автор першого 
українського друкованого словни-
ка «Лексикон славеноруський» i си-
лабічних віршів.

24 липня
1015 — у боротьбі за київ-

ський престол убито князя Бориса, 
одного з перших руських святих.

Народилися
1783 — Симон Болівар, лідер 

боротьби за незалежність іспан-
ських колоній у Південній Америці.

1802 — Александр Дюма, 
французький письменник, попу-
лярний завдяки своїм пригодниць-
ким романам.

1844 — Ілля Рєпін, визначний 
художник-реаліст українського по-
ходження.

Померли
969 — київська княгиня Ольга.
1964 — Максим Рильський, 

український поет, перекладач, пу-
бліцист.

25 липня
1687 — Івана Мазепу обрано 

гетьманом України. 
1814 — англійський винахід-

ник Джордж Стефенсон провів 
перше випробування паротяга.

1909 — Француз Луї Блеріо 
першим у світі перелетів Ла-Манш 
на моноплані власної конструкції, 
подорож тривала 37 хвилин. 

1930 — у СРСР уведено за-
гальну початкову освіту.

1983 — у Радянському Союзі 
закінчено будівництво газопрово-
ду Уренгой – Помари – Ужгород за-
вдовжки 4 451 кілометр.

Народилися
1929 — Василь Шукшин, росій-

ський письменник, режисер, актор.
Померли
1657 — Богдан Хмельницький, 

гетьман України.
1934 — Нестор Махно, україн-

ський анархіст, керівник повстан-
ських загонів.

1980 — Володимир Висоцький, 
російський поет, співак і актор.

2008 — Михайло Пуговкін, ра-
дянський кіноактор.

26 липня
1945 — на маріупольсько-

му заводі «Азовсталь» побудовано 
першу домну.

Народилися
1856 — Джордж Бернард Шоу, 

англійський драматург, лауреат 
Нобелівської премії (1925).

1931 — Іван Дзюба, україн-
ський письменник, критик.

Померли
1808 — Артемій Ведель, ком-

позитор, хоровий диригент, співак, 
автор 29 церковних концертів. 
1799 року був заарештований ро-
сійським урядом, оголошений бо-
жевільним i утримувався в боже-
вільні Кирилівського монастиря.

27 липня
1586 — англійський морепла-

вець Волтер Релі вперше завіз до 
Британії тютюн.

1919 — в Англії відбувся ви-
пробувальний політ першого у світі 
пасажирського літака.

1945 — російського письмен-
ника Олександра Солженіцина за-
суджено на 8 років виправно-тру-
дових таборів за антирадянську 
пропаганду.

2002 — «Скнилівська траге-
дія»: під час авіашоу на Скнилів-
ському летовищі (Львів) зазнав ка-
тастрофи літак Су-27, убивши 78 і 
поранивши понад 100 осіб.

Народилися
1853 — Володимир Королен-

ко, український і російський пись-
менник.

1906 — Єжи Ґедройць, поль-
ський громадський діяч і публіцист, 
великий прихильник польсько-
української співпраці.

Померли
1841 — загинув на дуелі Ми-

хайло Лермонтов, російський 
поет, прозаїк, драматург.
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2.
Французи кажуть: «Не зустрічай-

теся з жінкою, яку ви колись люби-
ли». Якщо цю премудрість тракту-
вати ширше, мені, може, й не варто 
було їхати в це село.

Я мало не сказав: «У наше село». 
З моїх тридцяти шести років я про-
жив там усього шістнадцять. Менше 
половини. І з кожним роком ця про-
порція все меншатиме, бо, напевно, 
я вже ніколи не житиму в цьому ти-
хому селі над тихою Десною.

Я чомусь не сказав: «У наше 
село». Бо скільки б років не судилося 
ще прожити, всі вони — ніщо порів-
няно з отими шістнадцятьма. І всіля-
кі пропорції тут ні до чого.

Стріла асфальту з розгону впи-
лася в село. Тільки-но в’їхали, ко-
трась сердешна бабуся з кошелем і 
тугим білим клунком попросила во-
дія зупинитися. Мені треба було до 
центру, але я чомусь вийшов разом 
з бабусею.

— Може, допомогти? — звер-
нувся до старої.

— Не треба, — нерішуче покоси-
лася бабця. — Я сама.

Вона вправно закинула клунок 
за спину, а кошіль, приторочений 
до чуба клунка, вмостила на грудях 
і почалапала полуденною вулицею.

Стояла пізня осінь. Давно обле-
тіли каштани і клени, пообсипало-
ся листя навіть на березах і осоко-
рах. Одні лише верби ніяк не хотіли 
скидати свої жовто-зелені коси. Але 
вони вже не могли скрасити моно-
тонного пейзажу голих чорних дерев 
на фоні світло-сірого неба.

Вулиця була безлюдною. Я про-
йшов уже метрів триста і не зустрів 
жодної душі. Нарешті ген попереду 
перейшов дорогу і звернув на вигін 
якийсь дідок, здалеку схожий на Ци-
геля. Звичайно, то був хтось інший, 
бо Цигель досі давно помер. Люди 
почали потроху траплятися ближче 
до центру. Проскочив на мотоциклі 
мужчина у фуфайці, шапці й гумо-
вих чоботях. З двору виткнулася мо-
лодиця з порожніми відрами. Хотіла 
перейти до колодязя, але зачекала, 
поки я мину двір. Прорипав на ста-
резному велосипеді хлопець років 
дванадцяти.

Дивне почуття втрати часу охо-
пило мене. Здавалося, якийсь не-
видимий режисер ненароком щось 
наплутав, і нове незнайоме дійство 
розігрується в старих, знайомих де-
кораціях.

Вулиця, без сумніву, була тією 
самою. Не змінювали справи чис-
ленні нові штрихи, якими було густо 
покроплене її обличчя. Цегляні бу-
динки в глибині дворів і навіть це-
гляна горожа вздовж одного обій-
стя, сірий асфальт і стовпи електро-
передачі — всього цього, звичайно, 
не могло бути двадцять років тому. 
Але поступово, як зображення на 
проявленому фотопапері, почали 
проступати штрихи тієї вулиці. Той 
самий вигин зліва направо, той же 
спуск неподалік од центру, де дорога 
мовби котилася по дну вузького дов-
гого корита, а дворища нависали 
пообіч своїми заплутаними вишня-
ками. Нарешті — той же височезний 
скривлений осокір з чорними цятка-
ми воронячих гнізд.

Вулиця звично хитнулася вліво й 
вивела мене на майдан, прямо до на-
шого колишнього клубу. Я чомусь був 
абсолютно впевнений, що десь тут, у 
центрі, виріс новий будинок культу-
ри. Більше того: я б ніскільки не зди-
вувався, побачивши на місці клубу 
заасфальтований майдан або аку-
ратні клумби. Але клуб стояв, як на 
лобному місці, відкритий і беззахис-
ний. Сірий шиферний дах, підведені 
синьою фарбою вікна, оббиті чорним 
дерматином двері. На стіні приліпи-
лася поштова скринька, зате ніде не 
було видно жодного лозунгу, й це точ-
ніше, аніж відсутність вивіски, свід-
чило, що клуб — уже не клуб.

Зовсім не впізнати було двох 
старезних сільських магазинів. Їх 
обклали цеглою, а вздовж карни-
зів прибили здоровенні вивіски — 
«Промтовари», «Продтовари». Перед 

конторою височіла щогла з прапо-
ром. Поруч — дошка пошани, кіль-
канадцять портретів. Я пробіг очима 
по обличчях, знайомих прізвищах 
і дивних титулах: «майстер машин-
ного доїння», «завідувач автотран-
спортної дільниці».

Осінній полудень пусткою за-
вис над селом. З контори визирну-
ла літня жінка в сірому жакеті й чор-
ній спідниці. Мабуть, посильна? Зна-
чить, Маня вже на пенсії? Маня-ви-
конавець, як ми її називали. М’яко 
прогуркотіли темно-зелені «Жигулі». 
Я перекинув з руки в руку портфель 
і попрямував у вузький, порослий 
травою провулок.

Час, що минув після нашого 
від’їзду із села, обернувся якимось 
двадцятилітнім забігом з перешко-
дами. Служба в армії, навчання, ро-
бота, переїзди, стрибки через ди-
пломні, службові, квартирні бар’єри 
— все це поглинуло двадцять ро-
ків, не вгледів як. У результаті я опи-
нився за триста кілометрів від сво-
їх батьків і за шістсот — від села, де 
в один з перших повоєнних років 
з’явився на світ. Опинився у двокім-
натній квартирі багатоповерхово-
го будинку (під нами — три поверхи, 
над нами — п’ять), в якому було все, 
що потрібно нормальній міській лю-
дині, аж до сміттєпроводу і гастро-
ному на першому поверсі.

Трикутник «батьки — я — моє 
село» мене особливо не хвилював. 
До батьків я навідувався. А зі шкіль-
ної геометрії пам’ятав, що трикутник 
— найменшекутна фігура, і в житті 
бувають ще й багатокутники. Життя, 
здавалось, уже пливло по колу, аж 
раптом — оце несподіване відря-
дження. Власне, відрядження було 
до обласного центру, а там виявило-
ся, що в наше село тричі на день хо-
дить автобус.

Неважко було придумати й при-
чину. У селі жив материн двоюрід-
ний брат. При теперішніх, так би 
мовити, благеньких родичівських 
зв’язках не завжди знаєш своїх дво-
юрідних дядьків і тіток навіть по іме-
ні. Ми з дядьком трохи родичалися, 
і хоч бачилися за ці двадцять років 
один раз на весіллі й ще якось на по-
хороні, дядько так і зостався в моїй 
пам’яті простецьким, мовчкуватим і 
добрим чолов’ягою.

Родичі зустріли мене спокійно 
і просто, наче ми не бачилися яки-
хось кілька днів. Дядько привітав-
ся, поправив окуляри й знову засів 

плести ятір. Дядина, яка наче тро-
хи аж розсунулася за ці роки, важ-
ко дихаючи, заходилася зносити за-
куску.

Випили привезеного мною ко-
ньяку. Дядько скривився, занюхав 
скоринкою, мовив:

— От непривишний я. Здохляти-
ною якоюсь тхне.

— Ти ж не здумай тікати сьогод-
ні, — сказала дядина.

— Аякже, — погодився за мене 
дядько.

— О, якраз і на проводи сходи-
мо, — згадала дядина. — Роман 
сина виряджає в армію.

— Який Роман? — здивувався я. 
— Кінщик? Так у нього що, син ще не 
служив?

— Хе-хе, та в нього одне ще в 
третій клас ходить, — зрадів дядь-
ко. — Роман як пішов у сім’я, так на-
плодив цих Романчиків. Скілько це в 
нього, п’ятеро?

— Ти вже не доточуй, — мовила 
дядина, — п’ятий пасинок, той од-
служив.

— Незручно наче, не кликали, — 
вагався я.

— Ти що, — заспокоїла дядина, 
— у нас же сусідів усіх кличуть.

Так чи не вперше я опинився в 
Романовій хаті.

Двері не зачинялися. Гості одне 
за одним упливали в хату. Я пере-
ступив поріг і після вуличної темря-
ви аж примружився від сліпучої лам-
почки під стелею, вишиваних руш-
ників і білих хусток. Баби сиділи на 
лавах і цупко обмацували очима 
кожного нового гостя.

Мимоволі я прихилився до дядь-
ка, аж тут з другої кімнати виринув 
Роман. Чесно кажучи, я сподівався 
побачити якщо не діда, то досить-та-
ки ветхого чолов’ягу. А на мене на-
кочувався міцно збитий мужчина в 
білій смугастій сорочці й чорних шта-
нях, заправлених у збрижені хромо-
ві чоботи. Рідке з сивиною волосся 
було акуратно зачесане назад. На-
брякле, трохи розповніле обличчя 
сяяло під лампочкою, а сірі живчи-
ки очей хутко оббігли мене з голо-
ви до ніг.

— Ти бач, Романе, якого я звіра 
привів? — підштовхнув мене дядько.

— От так гості! Яким чудом? — 
посунув на мене Роман. — Давайте 
в ту хату.

Виявляється, в розміщенні гос-
тей була строга субординація. У пер-
шій кімнаті засідали найстаріші, й 

чомусь самі баби. Товариство до-
пенсійного віку, в тому числі мої ро-
дичі, розсілося в другій кімнаті, пра-
воруч від дверей. Я потрапив на ліву 
половину, в компанію «від двадця-
ти п’яти до сорока». І нарешті третю 
кімнату зайняла молодь. На покуті 
сидів Романів син, кругленький біля-
вий хлоп’юк.

Усі двері були розчинені на-
встіж, так що після першої чарки 
хата перетворилася на суцільний 
веселий вулик. Над столами стояв 
м’який хмільний гомін.

— А Христюк, бач, таку телицю 
одпер на базу! Центнерів три.

— Зоставив би краще на корову, 
а то стара вже голову по землі воло-
чить.

— А я вам кажу, «гладдю»  виши-
вати важче, ніж «хрещиком».

— На таку подушку треба табун 
гусей на пір’я.

— Ти б зробив цегляний паркан, 
він і твоїх дітей перестоїть.

— На який біс їм той паркан?
— Чули, Карпо виграв «Запо-

рожця»  в лотерею?
— Гроші до грошей пливуть.
— Жирна щука, нагуляна.
— Ти думаєш, харківські велоси-

педи гірші од мінських?
— Притисни старого, нехай ку-

пує мотоцикла.
— Куди воно годне, те кіно?
— Я гидую і телевізор включати, 

як їх показують.
— Оце ще, сядеш коло жінки, так 

і не вип’єш по-людськи.
— Іване, щось у тебе фланг сла-

бує? Не їдять, не п’ють. Постують, чи 
що?

— Мудрець. Налив таку, що со-
бака не перескочить.

Роман встигав по всіх столах, ні-
бито з усіма й пив, але, схоже, ще не 
перехилив жодної чарки. Його жін-
ка, із заплаканими очима і якимось 
переляканим, нетутешнім виглядом, 
припрошувала гостей і допомагала 
сусідкам міняти на столах страви й 
пляшки.

На хвилю гомін притухав. По-
тім ложки одна за одною лягали на 
стіл, і балачки закипали вже на ви-
щих нотах.

Раптом з першої, «баб’ячої», кім-
нати долинув тихий мелодійний спів:

«Ой, чом не прийшов, 
як місяць зійшов, 
як я тебе ждала?
Чи коня не мав, 
чи стежки не знав,

мати не пускала?» 
Співали тихо, без крику, наче на-

віть не співали, а говорили. Старечі 
голосочки м’яко, як на криласі, сплі-
талися в тугу чисту мелодію і лину-
ли кудись угору, над столи, над стрі-
хи, бляшані й шиферні дахи і, здава-
лося, навіть над чорне осіннє небо, 
вище од якого не буває вже нічого.

У нашій кімнаті на хвильку роз-
гублено притихли, й тут же в само-
му кінці столу червонощока грудас-
та молодиця у жовтих коралях вда-
рила:

«Розпрягайте, хлопці, коней
та й лягайте спочивать».
Дві молоді жіночки навпроти 

мене, схожі, як близнята, обидві під-
фарбовані й накручені, перезиркну-
лися і дзвінко, з виляском, підхопили:

«А я піду в сад зелений, 
в сад криниченьку копать».
А з третьої кімнати вже летіло:
«Выбери меня, выбери меня,
птица счастья завтрашнего дня».
Співали всі, голосно й тихо, ледь 

ворушачи губами, й подумки — як 
кому лягало на душу.

І тут десь далеко, на веранді, 
рипнув баян, і тонкий тріскучий го-
лос вломився в три пісні:

«Гармониста я любила, 
гармониста тешила, 
гармонисту на плечо 
сама гармошку вешала».
Співи за столами стихли. Баян 

прорипав через першу кімнату і за-
кляк у дверях. На порозі стояв Ка-
рась...

З тої хвилини, як я опинився за 
столом, мене мучили руки. Я по-
клав їх на коліна, потім на стіл, по-
тім опустив уздовж стільця. Усе було 
не те й не так. Я все забув, я нікого 
не міг упізнати, особливо молодших 
од мене. Я плутався в словах пісень. 
Було боязко, що хтось заговорить до 
мене, а я не зможу пригадати імені 
співбесідника. На щастя, з розмо-
вами не лізли. Лише одна із співучих 
сусідок іноді крадькома прицінюва-
лася через стіл. Дядько з дядиною 
на тому кінці столу виводили «Мару-
сю». Роман забігався між гостями. 
Хотілося тихо втекти. І раптом на по-
розі виріс Мишко Карась.

Якби я точно не знав, що Ка-
расю тридцять шість років, я б дав 
йому... Яка різниця, скільки б я дав. 
Головне, що йому добряче одміряло 
життя. У дверях, з баяном на грудях, 
стояв невисокий сутулуватий чоло-
вік. Худе неголене обличчя, стріха 
рудуватого волосся, сплющений, як 
пиріг, капелюх, куций піджак зі стоя-
чим коміром.

Карась усміхнувся безтолково й 
по-доброму і обвів гостей посолові-
лим поглядом:

— Здрасьтє вам...
— Ого-го! Карась! Де ти бро-

диш? Штрафну йому, щоб не запіз-
нювався! — загуло з усіх боків.

Карась прийняв гранчасту 
склянку, хекнув і повагом випив, 
розхлюпуючи горілку на міхи. Сяк-
так заїв маринованим огірком і ого-
лосив:

— Гражданє! Танці!
Команди тільки й чекали. Столи 

заворушилися, гості безладно посу-
нули до виходу.

Над ґанком світила двохсотват-
на лампочка, вихоплюючи з темря-
ви круті східці, шмат подвір’я і голий 
кущ бузку під вікном. Народ вива-
лив з хати, хтось підсунув Карасю 
стілець, і за мить над двором уже 
стрибала добре знайома мелодія. 
Це був наш старий, нержавіючий ка-
рапет. Кілька пар молодиць дрібно, 
з притупом загоцали в танці.

Перші коліна Карась зіграв нор-
мально, встигаючи на переборах і 
чітко відриваючи ритм басами. А по-
тім почав плутатися і наїздити акор-
дом на акорд. Баян уже задихався, 
коли над головою в Карася брязнув 
електрогітарами начеплений на сті-
ну динамік. Карапет розпався сам 
собою, а в коло вже вихитувалися з 
юрби хлопці й дівчата.

Ми вийшли з Мишком на вули-
цю, присіли. Він притоптав не-
допалка, закурив нову. Глу-
хо, з кашлем, заговорив. 1415
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— Чув, як я грав карапет? 
Гидко... А баян? Ломака. Купив на 

товчку за півсотні. Ти пам’ятаєш мій бі-
лий баян? Чудо. Я на ньому «Чардаш»  грав.

— А «Пелікани»? Пам’ятаєш? А «Стамбул-
Константинополь»?

— Було-загуло, — мовив Карась. — Я на 
отих «Пеліканах»  зараз би й пальці зламав.

— Ну й дригавка, — кивнув я у двір, де ко-
ливалися тонкі постаті.

— Для тебе дригавка, а їх медом не годуй.
— Не скажи. Усе одно в нашому клубі 

було веселіше.
— Клуб... Дерев’яна халупа. Я б її бульдо-

зером... Там зараз шкільна майстерня. Прав-
да, скоро нікому буде в школу ходити, в кла-
сах по п’ять чоловік.

— Ого! В нашому було двадцять два.
— Може. Тепер поменшало. Два тижні 

тому Славко помер. Рак з’їв. У місті жив, а по-
мирати приїхав додому. Ти й не знав?

Я багато чого не знав. І Карась розповів 
мені, як років п’ять тому застрелився Гриць-
ко Максименко, а значить, з нашого класу за-
лишилося вже двадцятеро. А його самого, Ка-
рася, разів три кидала дружина, а потім таки 
жаліла, п’яницю нещасного, котрий пропив і 
свій білий баян.

А королева наших танців, чорнява бес-
тія Галка, недавно вдруге, і на цей раз, ка-
жуть, благополучно вийшла у місті заміж. Не 
за Аркашу, звичайно. Той женився раз та га-
разд — на дочці якогось начальника. Давно 
кинув якір, вимурував у місті особнячище на 
два входи, в якому килими висять і в туалетах. 
У заморських мандрах Аркаша багато натоп-
тав грошей, а тоді ще зумів вигідно продати 
хату покійної тітки. Всі казали, що нічого він 
не вторгує, бо кому потрібні ці порожні сіль-
ські хати? Але, видно, багатому й чорт дітей 
колише.

А Цигель недавно заявив, що він вічний і 
житиме до нового пришестя. І ніхто не розбе-
ре, чи то він плете од склерозу, чи просто мо-
рочить голови.

Кардан років десять тому помер. Під Но-
вий рік придавив грип, а його понесло в клуб. 
Діда Мороза зіграти. Ну й зіграв на той світ.

Митро Гаркуша недавно одержав ордена. 
І справедливо. Будь його, Карася, воля, він 
би Митру начепив три ордени. Бо на таких, як 
Митя, світ стояв і стоятиме. А отакі лежні, як я, 
повтікали у місто. Вісім годин покрутився на 
роботі, вдома викупався у ванній — і в парк, 
дудлити пиво і ляпати в доміно.

Я не образився на Карася. Він був п’яний 
і говорив те, що думав. Тим більше, Мишко ба-
гато в чому мав рацію. Життя моє дійсно ле-
тить весело, встигай тільки ловити його за 
хвоста. У мене дах над головою, до заводу — 
двадцять хвилин на тролейбусі, чиста й куль-
турна робота, вуха давно звикли до вищання 
машин у цеху, скоро куплю моторного човна і 
їздитиму рибалити, дочка вчиться без трійок, 
а ми з дружиною іноді буваємо в театрі.

Правда, я міг би розказати Мишкові, як 
тинявся з дитиною по приватних квартирах, 
як щодня вставав о п’ятій ранку, щоб встиг-
нути приміським поїздом на роботу, і в тьмя-
ному холодному вагоні, забившись на верхню 
полицю, додивлявся перервані сни.

Було, перемололося. Можна б, звичай-
но, розказати Мишкові й про те, що мелеть-
ся зараз і потроху перемелює й мене само-
го. Розказати, як вечорами іноді коле в гру-
дях і не хочеться без ліфта підніматися на 
четвертий поверх, і не хочеться вже ні пива, 
ні доміно...

Довго можна балакати, але з якої печа-
лі посеред оцієї прекрасної ночі буду я гари-
катися з Мишком, з яким ми народилися і ви-
росли на одній вулиці, ходили в один клас і 
були колись такими наївно-щасливими.

Мишко прихилився до паркану і, схоже, 
дрімав. Ревище у дворі стихло, гості посуну-
ли в хату.

Раптом рипнула хвіртка, смуга світла впа-
ла на дорогу, і забіліла чиясь постать. Роман.

— Ага! Ось де ви. А я туди, а я сюди. Як 
крізь землю.

— Присядьте, — очуняв Карась. — Сядьте 
з нами, Романе Степановичу.

«Степанович?»  Дивно, схоже, я саме оце 
дізнався, як Романа по батькові.

— Ми тут забалакалися, клуб наш згада-
ли, гасові лампи, — мовив Карась.

— Тю на вас. Чого доброго, — здивував-
ся Роман.

— Романе... Степановичу, а танці наші 
пам’ятаєте? — запитав я. — Фокстрот наш 
знаменитий «Стамбул-Константинополь»?

— «Стамбул»? — посміхнувся Роман. — Я 
на віку стільки перефокстротив.

— Ні, ви скажіть, — добивався Карась, — 
скажіть, чого ми були такі дурні як глек?

— Та годі тобі, Мишку, живи, поки живеться.
— Куди жити? Я не туди живу, він не туди, 

— кивнув на мене Карась.
— Розвезло тебе, — вмовляв Роман. — 

Пішли краще, вип’ємо «на коня».
— «Ох, і коня я мав, і стежку я знав», — за-

голосив Карась. — «На коня», дядьку Романе, 
я вже давно випив. Живу, як скотина.

— А ти живи, як людина.
— Легко вам казати.
— А я і прожив легко. Війна помилувала, 

злидні не з’їли, дурням не кланявся. І горілку 
я пив, а не вона з мене пила. От так, хлопчи-
ки. Бери баян — і в хату. Ми зараз вріжемо 
таку «циганочку з виходом», що й миски поси-
плються.

…Прокинувся я рано. Не спалося на ново-
му місці. Крізь причинені двері пробивалася з 
першої кімнати смужка світла. Родичі порали-
ся, ліниво перекидаючись фразами.

— Треба б зайти до Романа, провести 
хлопця.

— Мало вчора випив? Проведуть без 
тебе. Бачив, білява, у штанях, весь вечір про-
висіла на Льоші?

— Невісткою Романовою буде.
— Таких невісток... Ну й молодьож, обні-

маються при всіх. А холодець був непоганий. 
І налисники. Юшка наче трохи пересолена. О, 
кого це несе ні світ ні зоря?

— Здравія желаю! — гаркнуло у дверях.
— Тихо ти, неприкаяний, — цикнула дяди-

на. — Людина спить.
— Уже не сплю, — гукнув я, впізнавши по 

голосу Карася.
Мишко стояв у порогах. Він наче аж по-

меншав від учорашнього вечора і знічено 
м’яв у руках засмальцьованого капелюха.

— Я теє... хотів витягти тебе по рибу.
— Ну, ненормальний, — сплеснула рука-

ми дядина. — Чоловік у гості, а тебе чорти зду-
шили по рибу.

— Хіба я що, — виправдовувався Мишко. 
— Я так, за компанію.

Якщо Карасю, пригадав я, стукне щось у 
голову, він буде мимрити, ніяковіти, але ніко-
ли не відступиться від свого. Я зітхнув і без 
особливої охоти погодився.

...Ми сиділи на кручі, мовчали. Схоже, 
Мишкові було ніяково, що витяг мене на оцю 
дивну риболовлю. Яка дурна риба могла впій-
матися цієї осінньої пори?

— Ти бач, як у воді нема, — виправдову-
вався Мишко. — Нащо вже щука ненажерли-
ва, й та сховалася. Ти не сердишся, що я вчо-
ра варнякав?

— Чого сердитися?
— А пам’ятаєш, як ти отут витяг на донку 

здоровенного ляща?
Я все пам’ятав. Я пам’ятав кожну зви-

винку вузенької річечки, що крутилася по-
під селом і через яку ми щойно перехопили-
ся на хисткому човні. Я пам’ятав оці вибал-
ки, які весною пінилися прибутною водою, 
оці грядки, які не затоплювало жодною повін-
ню і на яких ми гребли прибитий хвилею суш-
няк — приплав. Я пригадав, як дід Артем во-
зив на своєму вутлому човні одразу по двад-
цять в’язанок цього приплаву, з-під якого не 
було видно ні діда, ні його «підводного човна». 
Дрібно порубаним хмизом дід обкладав хату, 
і цього палива бабі Тетяні вистачало на пів-
зими.

Дід і баба давно вже померли, хату родичі 
розкидали на дрова, й порожнє дворище ви-
рваним зубом зяяло по вулиці.

Спогади безжально розпинали мене, бо, 
виявляється, кожен клапоть цієї убогої рівни-
ни до болю вріс у душу.

...Вичахала Десна. М’який туман котився 
над вороним плесом. Чорне дзеркало води 
здавалося нерухомим, лише попід берегом 
раз по раз закручувалися маленькі водяні 
вири — сукрутки. На тому березі вилазило з 
верболозу велике червоне сонце, і луг поволі 
наливався густим ранковим світлом.

Неймовірна тиша облягала нас. Не віри-
лось, що десь шелестять тропічні дощі й ав-
томобільні шини, співають церковні хори й 
збуджені наркотиками рок-поп-зірки, ревуть 
трактори й бомбардувальники, кричать ново-
народжені й поранені.

Повернувшись небесами з далекого 
моря, знову пропливала в тих самих берегах 
вода. Сонце нарешті одірвалось од верхів’я 
верболозу і попливло увись…

Петро АНТОНЕНКО
 1984 р.

Фото на 14 сторінці  з села Авдіївки — 
автора

«СТАМБУЛ-
КОНСТАНТИНОПОЛЬ» 
14 Відомий український 

поет, перекладач, громад-
ський діяч, багатолітній го-
лова Всеукраїнського то-
вариства «Просвіта» ім. 
Т.Шевченка Павло Мов-
чан відзначив своє 75-літ-
тя. Народився він 15 лип-
ня 1939 року в с.Велика 
Вільшанка Васильківсько-
го району Київської облас-
ті в сім’ї колгоспників. За-
кінчив літературний інсти-
тут ім. М. Горького (м. Мо-
сква, 1965), вищі сценарно-режисерські курси 
при Держкіно СРСР (1969 –1971).

Депутат Верховної Ради України 5-ти скликань, 
у тому числі двох перших, що проголосили незалеж-
ність України та ухвалили Конституцію держави. 

Член Спілки письменників України (з 1972 р.). 
Лауреат Державної премії України ім. Т.Шевченка 
(1992 р.), Державної премії Туркменської РСР. На-
городжений орденами князя Ярослава Мудрого. 
Автор багатьох книг поезій, а також перекладів 
Г.Матевосяна, В.Распутіна, Ю.Марцинкявічюса, 
М.Каріма, Махтумкулі тощо.

Володіє туркменською, польською, росій-
ською, сербською мовами.

Подаємо добірку поезій Павла Мовчана з його 
ранніх книг. 

* * *
Удощи цю прісну землю, удощи, 
заручи мені ще долю, заручи… 

Мабуть, тут оленяча тропа, 
на ній камінь-світочолець міцно спав… 
І спіткнулась ти, розхлюпавши вино, — 

удощило тільки грудочку воно. 
Й зав’язалась, розточилася лоза, 
підпалила личко злякана сльоза. 

Ой ти, лишенько, до чого воно все, 
і куди рука горнятонько несе? 

Чи ж не краще вигнуть перснем свою путь, — 
видно, там лиш вихорці одні ростуть, — 

і тут грядку-чорнолатку обійти? 
Так до мене звідусюди ідеш ти…

* * *
Воно прийшло і грюкнуло в повіки: 

і срібний сон скотився із-під вій, 
і день почався від моїх очей, 

і я почався знову сам від себе. 
Парує сонце кавою у склянці 

і на тарілці мружиться, мов кіт. 
І тіні кружеляються у танці 

і кружлять, кружлять завіконний світ. 
Іду, щоб з яблук вицідить дозрілля, 

думки губами 
перебгать в слова. 

І бусель так журливо прокивав, 
аж боязно, що більше не зустріну. 

Поглянь! Малюк в ковбані сонце ловить 
(в нього своє, а в мене… 

де моє?) — 
тріпоче сонце на його долоні, 

і він кричить, що в нього сонце є! 
Я підійшов і тихо мовив: 

— Позич мені, а ти собі ще зловиш. 

* * *
Шляхів нікому неналежність, 

очей навстіжна жагота: 
обмежить обрієм безмежність, 

щоб розпізнать свої літа. 
Вгадавши мітку на відтинку, 

душа мандруюча спішить 
допити через соломинку 

солодку мить, солодку мить. 
І прагне спрагло увібрати 
комаху, тріщину, листок, 
аби комусь переказати 
земний заучений урок. 

* * *
Шовковий смуток надвечірній 

повітря синє прорідив, 
і простелився дим покірно 

уздовж води… 
І непомітно, ледь сирітно 
трава при річечці росла, 
і тиха радість цьоголітня 

дзвеніла на струні стебла. 
І власна тінь твоя сягниста 
згиналась ламко вдалині, 
де сіялась роса зерниста 

по сизоперій площині. 
Слова зливались у мовчання, 

відлунки танули, мов сніг, 
і радість, змішана з печаллю, 

ділилась порівну на всіх.

Павло МОВЧАН: 
75-річчя

Ремесло повстанця. 
Збірник праць 
підполковника УПА 
Степана Фрасуляка — 
«Хмеля»
У збірнику вміщено праці підпол-

ковника УПА Степана Фрасуляка — 
«Хмеля», видатного теоретика тактики 
збройної боротьби.

Спогад «Промінь волі» відображає 
ставлення селян до радянської, угор-
ської та німецької окупаційної влади 
за період від 1939-го до 1941 року.

У нарисі історії визвольної бо-
ротьби «Відтинок «Магура» автор опи-
сав зародження збройного опору на 
теренах Калущини й Долинщини (Іва-
но-Франківська область), бойовий 
шлях багатьох повстанських сотень і 
куренів.

По-своєму унікальний повстан-
ський підручник «Українська парти-
занка» може стати важливим дже-
релом для оцінки засад військового 
мистецтва УПА. У ньому виявляється 
систематичний глибокий підхід до ме-
тодів формування ефективної парти-
занської армії та ведення бойових дій 
на окупованій території.

Видання буде цікавим спеціаліс-
там із військової історії, студентам 
гуманітарних факультетів вищих на-
вчальних закладів та всім, хто хоче 
більше дізнатися про Україну в Другій 
світовій війні.

«Афганці». 
Родрік Брейтвейт
Книга Р. Брейтвейта, спираючись 

на численні публікації та свідчення 
очевидців, відтворює маловідомі сто-
рінки війни, яку вів Радянський Союз 
в Афганістані у 1979 – 1989 роках. 
Проводячи історичні паралелі, аналі-
зуючи передумови цієї війни та роз-
криваючи її характер, автор показує, 
як вона позначилася на долях бага-
тьох людей, і порушує низку досі ак-
туальних питань: за що гинули молоді 
люди з усіх радянських республік ко-
лишнього Союзу на чужій землі? Чиї 
інтереси вони захищали?

Родрік Брейтвейт — британський 
дипломат. У 1988 – 1992 рр. викону-
вав обов’язки посла Великобританії у 
Москві. На його дипломатичну каден-
цію припав розпад Радянського Сою-
зу і формування Російської Федерації. 
Про Росію та СРСР написав три книги.

«Кептарі 
українських Карпат»
Альбом подає історію виникнення 

кептарів, їх характеристику (спільні та 
відмінні риси), використання у сучас-
ному побуті.

Ця праця має етнографічну й пі-
знавальну цінність. Зібраний автор-
кою ілюстративний матеріал ХІХ – ХХ 
ст. показує, наскільки багате народ-
не мистецтво декорування одягу. Кеп-
тар — це короткий безрукавний кожу-
шок, який одягається поверх натільно-
го одягу.

Богдан Ігор Антонич 
«Вибрані твори» 
Книга містить більшість творів із 

літературного доробку українського 
поета, прозаїка, перекладача Бог-
дана Ігоря Антонича (1909 – 1937). 
Це шість поетичних збірок у повно-
му обсязі, вибрані поезії з-поза збі-
рок, лібрето опери «Довбуш», прозо-
ві твори, вибрані літературо знавчі 
статті. У «Додатках» вміщено рецен-
зії і статті, об’єднані в розділ «Рецеп-
тивний контекст», а також листи до Б. 
І. Антонича, спомини про нього та лі-
тературознавчі дослідження. Пода-
но широку бібліографію і фотомате-
ріали.

Ці та інші цікаві книги можна 
придбати в Чернігівському куль-
турно-мистецькому центрі «Інтер-
меццо» (вул. Шевченка, 9).

Що читають в «Інтермеццо»
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Несподівані 
думки
 У долі немає випад-

ковостей; людина скорі-
ше створює, ніж зустрічає 
свою долю. (Лев Толстой). 

 Любов помирає. 
Найбільша трагедія життя 
полягає не в тому, що люди 
гинуть, а в тому, що вони пе-
рестають любити. (Сомер-
сет Моем). 

 Що посієш в юності, 
то пожнеш у зрілості. (Ген-
рік Ібсен). 

 Книги на злобу дня 
помирають разом зі злобо-
денністю. (Вольтер). 

 У мене все життя 
були ідеали. І ось, зрозумів-
ши, що вони для мене вже 
недосяжні, я став скаржи-
тися. Скаржитися дуже при-
ємно... (Джон Голсуорсі). 

Було колись...
 Дмитра Менделєєва 

сусіди знали не як видат-
ного хіміка, а як майстра з 
виготовлення валіз. Це за-
няття було своєрідним хобі 
вченого.

 Ейнштейн мав улю-
блені заняття — гру на 
скрипці й катання на вело-
сипеді.

 Чимало вчених були 
відомими спортсменами. 
Приміром, Піфагор — пер-
ший олімпійський чемпіон 
з кулачного бою. А Нільс 
Бор входив до національ-
ної збірної Данії з футболу. 

 Йоганн Штраус свої 
знамениті вальси писав на 
ходу. В його домі в кожній 
кімнаті на столику лежали 
напоготові перо і нотний 
папір, на який композитор 
наносив записи, ходячи з 
кімнати до кімнати. 

Куточок 
гумору

Перед приходом гостей: 
— Галю, постав той сер-

віз, тільки не клади до ньо-
го срібні ложки. 

— Любий, ти думаєш, 
гості можуть украсти наші 
ложки? 

— Ні, вони можуть їх 
упізнати. 

* * *
Помер старий єв-

рей. Читають його заповіт: 
«Доньці Сарочці залишаю 
100 тисяч доларів і будинок. 
Онучці Рівочці залишаю 200 
тисяч доларів і дачу. Зятя 
мого Шмулика, який просив 
згадати його в заповіті, зга-
дую: «Привіт тобі, Шмулику!» 

* * *
Чоловік сумно каже 

синові: 
— Повір моєму досвіду: 

ніколи не одружуйся! 
Хлопчик довго думає, а 

потім запитує: 
— Тату, а з ким я тоді 

буду ділитися своїм гірким 
досвідом? 

* * *
— Ти вмієш грати на 

трубі?
— Звичайно. 
— Звичайно так чи зви-

чайно ні? 
— Звичайно, ні.  
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Такий підсумок ХХ чемпіо-
нату світу з футболу, що протя-
гом місяця тривав у Бразилії і 
завершився в неділю. У фіналі 
в Ріо-де-Жанейро на легендар-
ному стадіоні «Маракана» зу-
стрілися Німеччина й Аргенти-
на. Цьому передував півфінал. 
Аргентина в напруженому по-
єдинку лише за серією пеналь-
ті переграла Голландію. Сенса-
ційним став другий півфінал, де 
господарка мундіалю Бразилія 
програла Німеччині — 1:7. Це 
найбільша поразка бразильців 
за всю 84-річну історію чемпі-
онатів, а вони ж виступали на 
всіх турнірах. 

Фінал Німеччина – Аргенти-
на був уже третім в історії чемпі-
онатів. 1986 року в Мексиці пе-
ремогла Аргентина, капітаном і 
лідером якої був легендарний Ді-
єго Марадона. Рівно за 4 роки, 
в Італії, ці команди знову грали у 
фіналі: перемогла Німеччина, ка-
пітаном і лідером якої був Лот-
тар Маттеус. Аргентина протягом 
28 років, а Німеччина — 24 роки 
не могли здобути чемпіонства, 
хоч постійно перебувають у сві-
товій футбольній еліті. Особливо 
вражає стабільність Німеччини: 
на чотирьох останніх чемпіона-
тах вона незмінно виборювала 
медалі:  2002 року — срібні, про-
гравши у фіналі Бразилії, на двох 
наступних турнірах займала третє 
місце. І ось четверте чемпіонство.

Головні тренери збірних — 
Йоахим Льов (Німеччина) і Але-
хандро Сабелья (Аргентина) — 
сповідують різний футбол. Гра 
змінюється, не стоїть на місці. 
Цікаво, що завжди прагматична 
Німеччина останніми роками де-
монструє латиноамериканський 
атакуючий футбол. А Аргентина 
навпаки — прагматичний євро-
пейський, з дуже організованою 
обороною. При тому, що лідером 
і капітаном збірної Аргентини є 
легенда сучасного футболу, гра-
вець «Барселони» Ліонель Мес-
сі, який чотири роки поспіль (!), і 
це рекорд, отримував «Золотий 
м’яч» як кращий футболіст Євро-
пи і світу.

Основний час напружено-
го фіналу завершився нульовою 
нічиєю. І вже втретє поспіль на 
мундіалях у фіналі грали додат-
ковий час. У другій його полови-
ні 22-річний форвард «Баварії» 
Маріо Ґьотце забив єдиний пе-
реможний гол. Збірна Німеччи-
ни взагалі сформована на осно-
ві мюнхенської «Баварії», яка то-
рік виграла Лігу чемпіонів Євро-
пи. Крім автора голу, це капітан 
клубу і збірної Філіпп Лам, який 
і отримав Кубок світу для коман-
ди, це Мюллер, Швайнштангер, 
Хуммельс, Кросс, Мельтцезакер. 

Чемпіонат повторив або 

оновив рекорди мундіалів. Фор-
вард Німеччини Мирослав Кло-
зе встановив рекорд результа-
тивності на чемпіонатах — за-
бив 16-ий м’яч, оновивши на 
один гол рекорд бразильця Ро-
налдо. Клозе забивав на чо-
тирьох чемпіонатах поспіль! У 
Бразилії повторено рекорд чем-
піонату у Франції 1998 року за 
кількістю забитих м’ячів — 171. 
Німеччина має тепер рекордні 8 
ігор у фіналах і 12 медалей чем-
піонатів. 

Кращим футболістом тур-
ніру визнаний Ліонель Мессі, 
який, до речі, забив 4 голи. Кра-
щий бомбардир — Хамес Родрі-
гес із Колумбії, який устиг забити 
6 м’ячів у п’яти матчах, що прове-
ла команда. Кращий воротар — 
Мануель Нойєр (Німеччина). 

А тепер для любителів фут-
больної статистики деякі дані 
про чемпіонат. 

Результати стадії 
з вибуванням (плей-оф)

Шрифтом виділено пере-
можця матчу, в разі нічиєї — 
перемога за пенальті, в дуж-
ках вказано результат серії пе-
нальті.

Одна восьма фіналу:
Бразилія — Чилі — 1:1 (3:2).
Колумбія — Уругвай — 2:0.
Голландія — Мексика — 2:1.
Коста-Ріка — Греція — 1:1 (5:3).
Франція — Нігерія — 2:0.
Німеччина — Алжир — 2:1.
Аргентина — Швейцарія — 1:0.
Бельгія — США — 2:1.

Чвертьфінал:
Німеччина — Франція — 1:0.
Бразилія — Колумбія — 2:1.
Аргентина — Бельгія — 1:0.
Голландія — Коста-Ріка — 

0:0 (4:3).
Півфінал: 

Німеччина — Бразилія — 7:1.
Аргентина — Голландія — 

0:0 (4:2).

Матч за третє місце:
Голландія — Бразилія — 3:0.

Фінал: 
Німеччина — Аргентина — 1:0.

Нагадаємо статистику 
перемог на всіх чемпіо на тах 
світу:

Перемога Німеччини, яка 
наздогнала за титулами Італію, 
дозволила Європі відірватися 
в одвічному суперництві з Пів-
денною Америкою: тепер у Єв-
ропи — 11 чемпіонських титу-
лів, у Латинської Америки — 9.

Підготував 
Петро Антоненко 

НІМЕЧЧИНА — 
4-РАЗОВИЙ ЧЕМПІОН СВІТУ

Конкурс ерудитів

Від КМЦ «Інтермеццо» і нашої газети «Світ-інфо»

Йоахим Льов з підопічними. Йоахим Льов з підопічними. 

Рік і місце прове ден 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

2014  Бразилія  НІМЕЧЧИНА

Починаємо конкурс для ерудованих і допитли-
вих, переможці якого отримають призи від Черні-
гівського культурно-мистецького центру «Інтер-
меццо» і нашої газети. У кожному турі читачам буде 
запропоновано відповісти на кілька запитань з іс-
торії, літератури, мистецтва, природи та інших га-
лузей. Запитання непрості, але не засмучуйтеся, 
якщо вам не вдалося знайти відповідь на всі чи де-
які з них. У наступних номерах газети друкуватиме-
мо відповіді, і в будь-якому разі ви отримаєте бага-
то цікавої інформації.

Відповіді на всі або частину запитань надси-
лайте в газету звичайною поштою чи електронною, 
обидві адреси вказані на цій сторінці газети (внизу, 
у вихідних даних). Також можна заносити відповіді 
до КМЦ «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9). Відповіді 
надсилайте протягом двох тижнів від дня публікації 
запитань. Отже, перший тур.

1. Хто з видатних діячів української культури 
другої половини ХІХ – початку ХХ століть був по-
етом, прозаїком, драматургом, критиком, філо-
софом, етнографом, фольклористом, філологом, 
істориком?

2. Хто з видатних політиків написав всесвіт-
ню історію в листах?

3. Хто був першим президентом Академії 
наук України? 

4. Хто привіз до Франції ванну наприкінці ХІ 
століття, після чого у французів з’явилася звичка 
митися у ванній? 

5. Хто з українських письменників під час Ві-
тчизняної війни 1812 року сформував козачий 
кінний полк, що діяв проти французів? Згодом 
цей же діяч сприяв у викупі з кріпацтва видатно-
го актора М. Щепкіна. 

Календар всесвітньої історії
28 липня

День хрещення Київської 
Русі – України

1586 — з Америки англій-
ський дослідник Томас Герріот 
уперше завіз до Європи карто-
плю.

1765 — у Петербурзі вида-
ли Указ про лiквідацiю полкового 
устрою на Слобожанщині.

1834 — відкриття Київсько-
го університету.

1986 — радянський лідер 
Михайло Горбачов оголосив про 
початок виведення військ з Аф-
ганістану.

Померли
1741 — Антоніо Вівальді, іта-

лійський композитор і скрипаль.
1750 — Йоганн Себастьян 

Бах, німецький композитор.

29 липня
1776 — останнього україн-

ського кошового отамана Петра 
Калнишевського відправили на 
Соловецькі острови, де він про-
вів в ув’язненні 25 років.

Народилися
1817 — Іван Айвазовський, 

живописець-мариніст.
1865 — Андрей Шептиць-

кий, церковний діяч, глава УГКЦ, 
митрополит.

Померли
1999 — Анатолій Солов’я-

ненко, український оперний спі-
вак, Шевченківський лауреат.

30 липня
1793 — у Канаді почалося бу-

дівництво Йорка (тепер Торонто).
1840 — Микола І заборонив 

використання назви «Білорусія», 
замінивши його на «губернії Пів-
нічно-Західного краю».

1863 — до Київського цен-
зурного комітету міністр вну-
трішніх справ Російської імперії 
Петро Валуєв надіслав таємний 
циркуляр проти української мови 
й українських видань, відомий як 
Валуєвський циркуляр.

1920 — створено Українську 
військову організацію під прово-
дом Є. Коновальця.

Померли
1898 — Отто фон Бісмарк, 

перший канцлер Німецької імперії.
2007 — Мікеланджело Ан-

тоніоні, італійський кінорежисер.
2007 — Інґмар Берґман, 

шведський кінорежисер.

31 липня
1919 — у Німеччині ухвале-

но Веймарську конституцію. Ні-
меччина стала республікою.

Народилися
1914 — Луї де Фюнес, фран-

цузький кіноактор.
1937 — Едіта П’єха, радян-

ська естрадна співачка.
Померли
1886 — Ференц Ліст, угор-

ський композитор, піаніст, дири-
гент.

1944 — Антуан де Сент-
Екзюпері, французький письмен-
ник та авіатор (загинув під час 
виконання бойового завдання як 
пілот розвідувального літака).

Календар 
Чернігівщини
30 липня 1874 р. у м. Черні-

гові народився Володимир Глин-
ський, полковник Армії УНР. 

30 липня 1922 р. у с. Нова 
Басань Бобровицького району 
народилася Галина Кузьменко, 
член крайового проводу рефе-
рентури пропаганди УПА на Іва-
но-Франківщині.

31 липня 1939 р. у с. Крас-
нопілля Коропського району на-
родився Микола Холодний, поет, 
публіцист, літературознавець. 

31 липня 1991 р. на Черні-
гівщині зареєстровано перші три 
громади УАПЦ.

Підготував 
Олександр ЯСЕНЧУК


