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Очищення Донбасу
Українська армія веде очищення Донбасу 

від терористів-сепаратистів
 За останні тижні від них звільнено десятки 

міст, селищ і сіл. Бої йдуть уже на околицях Доне-
цька і Луганська, останнього оплоту ворогів єди-
ної України. І це незважаючи на те, що Росія вже 
неприкрито, брутально підтримує сепаратис-
тів: не лише постачає їм зброю, військову техні-
ку, спорядження, а й обстрілює зі своєї території 
українську землю, наших військових. Попри все 
очищення Донбасу триває.

Парламент — 
на перевибори 

Виборчу кампанію в Раду скоротять 
до 45 днів і повернуть блоки

Термін виборчої кампанії на позачергових ви-
борах Верховної Ради цього року буде скорочено з 
60 до 45 днів. Про це після завершення засідання 
Ради 31 липня домовились Президент Петро Поро-
шенко, спікер Олександр Турчинов, Прем’єр Арсе-
ній Яценюк та голови депутатських фракцій і груп.

Учасники зустрічі дійшли згоди щодо необхід-
ності здешевлення виборчих процедур і змен-
шення у зв’язку з цим терміну проведення ви-
борчої кампанії  — йдеться у повідомленні прес-
служби парламенту.

«Домовилися також про проведення консуль-
тацій з приводу запровадження пропорційної 
виборчої системи з відкритими виборчими спис-
ками, відновлення виборчих блоків як суб’єктів 
виборчого процесу», — повідомляє прес-служба.

Геть надмірні 
зарплати і пільги

Рада значно скоротила оклад депутатам 
парламенту і посадовцям уряду 

Верховна Рада 31 липня скоротила більше 
ніж удвічі оклади собі та чиновникам Кабінету 
Міністрів. Цим рішенням також передбачається 
позбавлення чиновників надбавок по зарплаті.

«Ми залишили голий оклад, який замість 17 
тисяч гривень буде складати 6,5», — зазначив 
Прем’єр Ярсеній Яценюк. 

Порошенко позбавив пільг мешканців 
елітних Кончі-Заспи та Пущі-Водиці

Президент Петро Порошенко позбавив пільг 
мешканців елітних селищ Конча-Заспа та Пуща-
Водиця.  З документів знято позначку «опубліку-
ванню не підлягає» і визнано такими, що втрати-
ли чинність розпорядження президентів усіх ро-
ків про пільги, на які «більше 40 з лишнім міль-
йонів гривень щороку витрачалися на те, щоб 
забезпечити комфортне життя сотні людей», за-
значив Президент.  «Я вважаю, що в умовах во-
єнних дій це аморально», — додав він.

Як відомо, в цих  елітних селищах на околиці 
Києва здавна мешкають на державних дачах ко-
лишні високопосадовці — від президентів до ко-
лишніх прем’єрів, спікерів, міністрів, генпрокуро-
рів і т.д. Дачі більшість з них давно перебудували 
у величезні маєтки, як стверджують, власним ко-
штом. Але чомусь ці далеко не бідні люди роками 
користувалися численними пільгами зі сплати ко-
мунальних послуг, державній охороні їх і їхніх во-
лодінь. Саме на це й загалом на утримання селищ 
із бюджету держави, тобто з народних коштів, 
йшли щороку десятки мільйонів гривень. І ось 
Президент Порошенко рішуче поклав цьому край. 

Шановні 
співвітчизники!

Сьогодні війна ви-
йшла за територію Укра-
їни. Наслідки цієї ві-
йни вже докотилися до 
всього світу. Трагедія, 
яка трапилася сьогодні 
в небі над Донеччиною, 
глибоко вражає навіть 
на звичному фоні сумних 
та приголомшливих по-
дій, спричинених діями 
агресорів та бойовиків 
на Донбасі.

Сьогодні терористи 
одним пострілом убили 
майже 300 людей. Се-
ред них — жінки, діти, 
громадяни багатьох кра-
їн світу.

Вони збили мир-
ний пасажирський літак 
авіакомпанії «Малайзій-
ські авіалінії», який на 
висоті десять тисяч сто 
метрів здійснював політ 
за маршрутом Амстер-
дам – Куала-Лумпур.

Від імені держави 
Україна я висловлюю 
глибокі і щирі співчут-
тя родинам та близьким 
невинних жертв. Україна 
сумує разом з вами...

Я хочу повідомити, що 
один із лідерів бойовиків 
у бесіді зі своїм закор-

донним російським ку-
ратором, полковником 
Головного розвідуваль-
ного управління штабу 
Збройних сил Російської 
Федерації Василем Гера-
ніним вихвалявся зби-
тим лайнером.

Черговим трофеєм 
встигли похвалитися й 
інші терористи-дивер-
санти.

За останні дні це вже 
третій трагічний випа-
док після того, як з росій-
ської території було зби-
то українські військові 
літаки Ан-26 та Су-25.

За моїм дорученням 
уряд України створив 
державну комісію з роз-
слідування причин ка-
тастрофи. До її роботи 

залучено фахівців Між-
народної організації ци-
вільної авіації. А також 
представників Нідерлан-
дів, Малайзії та Сполуче-
них Штатів Америки.

Сьогоднішня трагедія, 
на жаль, зайвий раз до-
вела, що тероризм — не 
локальна, а світова про-
блема. А зовнішня агре-
сія проти України — не 
лише наша проблема, це 
загроза європейській і 
глобальній безпеці. Її по-
долання потребує спіль-
них зусиль.

Після ефективних дій 
Української армії на-
йманці та їхній «старший 
брат» дедалі частіше та 
нахабніше вдаються до 
неприхованих військо-
вих дій проти нашої дер-

жави. Українську тери-
торію обстрілюють з те-
ренів сусідньої країни, 
збивають літаки, поста-
чають професійні кадри 
та сучасну бойову техні-
ку. Гібридна війна набу-
ває незаперечних ознак 
зовнішньої агресії. Але 
ми маємо знати, що за 
останні тижні завдяки 
мужності, героїзму, зви-
тязі тисяч наших грома-
дян, наших воїнів тери-
торія, контрольована те-
рористами, бандитами, 
закордонними найман-
цями, зменшилася біль-
ше ніж удвічі.

Сьогодні кожний гро-
мадянин України бореть-
ся за незалежність, су-
веренітет, територіальну 
цілісність.

Сьогодні весь світ по-
бачив справжнє обличчя 
агресора, адже збиття 
мирного літака є актом 
міжнародного терориз-
му, спрямованого проти 
всього світу.

Це виклик для всього 
світу,  і рішуча воля на-
шого народу та незлам-
ний дух Української армії 
неодмінно призведе до 
перемоги!

Слава Україні!
17.07.2014

«Лови злодія!» — часто кричать зло-
дії, відволікаючи увагу від себе. Росія, 
століттями переповнена шовінізмом, 
імперською ідеологією, навішує іншим 
ярлик «фашизму», особливо активно 
Україні. При цьому сама Росія за суттю 
давно є фашистською державою у своїй 
ненависті до інших націй, агресивності, 
демагогії — повний набір фашистських 
ознак. Усім відома співпраця двох най-
більших тоталітарних режимів ХХ сто-

ліття — нацистського в Німеччині й ко-
муністичного в Радянському Союзі, що 
значною мірою призвело до найбільшої 
в історії людства Другої світової війни. 
Частиною її була війна Німеччини з Ра-
дянським Союзом, але навіть під час ві-
йни на боці фашистської Німеччини вою-
вали сотні тисяч росіян, досить згадати 
армію Власова й інші формування. Так 
що фашизм у Росії вкоренився дав-
но, міцно, живий і по сьогодні.

Терористи, озброєні Росією,
уже  збивають літаки

Загинуло 298 мирних громадян. Це виклик для всього світу
Звернення Президента  України Петра Порошенка 

з приводу трагедії з літаком авіакомпанії «Малайзійські авіалінії»

Фашистська Росія
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

За Україну гинуть чернігівці
2 серпня, за тиждень після 

загибелі, додому доставили тіла 
двох бійців 1-ої окремої гвардій-
ської танкової бригади (Гонча-
рівське), які загинули в бою 26 
липня: чернігівця Миколу Бруя, 
1986 р.н., та Юрія Коваля, 1980 
р.н., із с. Ярославка Бобровиць-
кого району. 

Чернігівець Микола Бруй за-
гинув, прикриваючи та визволяю-

чи з полону своїх побратимів. У Миколи залишилися дру-
жина і маленька донечка.

За кілька днів до цього Чернігів попрощався із сер-
жантом 141-го чернігівського батальйону Артемом 
Рудніком. Він загинув на блокпосту біля Артемівська. У 
хлопця лишилася вагітна дружина.

Загинули, визволяючи Донбас, і ще кілька уроджен-
ців нашої області, які були поховані в їхніх рідних містах 
і селах.

«Чернігів — проти рашизму»
Так називалося віче, проведене нещодавно на цен-

тральній площі Чернігова. 
ГФ «Самооборона Чернігівщини» в особі координа-

тора Світлани Корольової відзвітував про зібрані кошти 
на допомогу військовим 113-го, 141-го батальйонів та 
батальйону «Чернігів». «Ми вдячні всім небайдужим, що 
в таку складну годину не залишилися осторонь. Вдяч-
ні всім, хто принесли шкарпетки, харчі, медикаменти. 
Вдячні за кожну гривню. Спасибі вам, жіночки, які спе-
кли печиво для наших хлопців. Тобі, хлопчику, який так 
мужньо віддав свою шоколадку для солдата. Усім-усім, 
хто молиться. Ви — багатство нашого народу»

Після віча до наших дівчат підійшов боєць, який що-
йно повернувся зі Сходу на короткий перепочинок. Він 
подякував дівчатам за допомогу, сказав, що ті роблять 
велику справу, а хлопці там, на АТО, — нічого особливо-
го. Уявляєте? Такі вони скромні, наші ГЕРОЇ.

Самооборона Чернігівщини

Міліціонери повернули школі 
майно, викрадене 
мародерами-сепаратистами
З начальником Управління МВС України в Чернігів-

ській області генерал-майором міліції Олегом Демчен-
ком зв’язалася адміністрація Слов’янської загальноос-
вітньої школи №21, розташованої у селищі Семенівка. 
Від імені громадськості та учнів директор школи Сергій 
Борисенко висловив генералу Демченку подяку за про-
фесійні дії бійців спеціальної роти чернігівської міліції, 
які оперативно розшукали зловмисника і повернули 
школі викрадене майно.

Директор школи розповів: як тільки бойовики вте-
кли, він пішов до школи подивитися, в якому вона ста-
ні. Виявилося, що з комп’ютерного класу мародери ви-
крали шість комп’ютерів. Спочатку директор звернувся 
до армійців, а ті викликали міліціонерів Чернігівського 
зведеного загону.

Протягом години міліціонери встановили осо-
бу місцевого злодія, розшукали у різних схованках 
комп’ютерну техніку і повернули її школі. 

«От такі справи, — говорить директор школи Сергій 
Борисенко, — мародери виявилися місцевими, а зовсім 
не «правосеками» чи «нацгадами», як любили говорити 
ДНРівці...».

Даючи оцінку діям особового складу, генерал Дем-
ченко підкреслив: правоохоронці демонструють висо-
кий бойовий дух та міцне почуття обов’язку, прагнення 
якомога швидше очистити Україну від терористів.

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Новини футболу
Завершилось перше коло чемпіонату області з фут-

болу серед команд першої ліги. У південній зоні перше 
місце впевнено зайняла команда «Колос» із села Смо-
лянка Куликівського району, яка має 13 очок: у 5-ти ту-
рах — 4 перемоги і одна нічия. По 8 очок мають «Іст-
Агро» (Варва) і ФК «Прилуки». «Єдність» (Чемер) має 7 
очок, «Динамо» (Ічня) — 6, «Штурм» (Жовтневе) — 0.

Північну зону очолює команда з міста Бахмача, в 
якої 12 очок.

До фінального етапу проходять по три кращі коман-
ди кожної зони.

9 серпня смолянці прийматимуть «Динамо» (Ічня). 
Початок матчу — о 16.00. Запрошуємо всіх бажаючих.

Виступ команди відбувається за підтримки громад-
ської організації Товариство «Чернігівське земляцтво» 
в м. Києві та депутата Куликівської районної ради Бо-
риса Чуяна.

Молодіжна громадська організація 
«Сільський Молодий Рух»

Чудовий санаторій 
«Остреч» на околиці Мени 
є окрасою району і облас-
ті. Мальовниче одноймен-
не урочище, озеро, нарешті 
розвідана тут цілюща міне-
ральна вода — все це ро-
бить «Остреч» кращим са-
наторієм області. За десят-
ки років тут оздоровилися 
тисячі людей. Але останні-
ми роками довкола належ-
ності закладу розгорнули-
ся судові баталії. 

Санаторій відкрили 
1979 року. Він був спільно 
створений колгоспами та 
іншими сільгосппідприєм-
ствами району, а також за 
рахунок централізованого 
союзного фонду соціально-
го страхування колгоспів. 
До серпня 2008 року осно-
вна частка санаторію (май-
же 80%) належала Черні-
гівському обласному союзу 
сільськогосподарських під-
приємств, співзасновни-
ком якого була Рада сіль-
ськогосподарських това-
ровиробників Менського 
району, а це — 15 підпри-
ємств.

2008 року Чернігів-
ський обласний союз сіль-
ськогосподарських підпри-
ємств віддав Всеукраїн-
ському союзу сільськогос-
подарських підприємств 

свою частку в санаторії. 
Далі були інші юридич-

ні дії, в результаті яких ста-
ном на 2014 рік ситуація 
виявилася такою. Засно-
вниками, тобто співвласни-
ками санаторію «Остреч», є 
ТОВ «Сільгоспздравниця» 
(м. Тернопіль) — 14% у ста-
тутному капіталі — та асо-
ціація «Украгромайно Все-
українського союзу сіль-
ськогосподарських підпри-
ємств» (м. Київ) — 86%. 

Засновниками ТОВ 
«Сільгоспздравниця» є дві 
приватні особи. Засно-
вниками асоціації — це 
ж саме ТОВ та Аграрний 
Союз України (м. Київ). У 
свою чергу, засновники 
АСУ — 16 юридичних осіб 
з різних областей України, 
в тому числі з Чернігівщи-
ни — ТОВ «Виробничо-на-
уковий селекційний центр 
з м’ясного та молочно-
го скотарства «Авангард» 
(Коропський район, с. 
Свердлівка). Ось така до-
волі заплутана колектив-
на власність. 

Судові баталії тривають 
з 2008 року. До суду звер-
нулася рада сільськогос-
подарських товаровироб-
ників Менського району, 
яка заявила, що передача 
частки санаторію Чернігів-

ським обласним союзом 
сільськогосподарських під-
приємств Всеукраїнському 
союзу сільськогосподар-
ських підприємств є непра-
вомірною.

Права на санаторій за-
являла і держава. Свого 
часу регіональне відділен-
ня Фонду державного май-
на України по Чернігівській 
області наказом затверди-
ло державну частку в майні 
санаторію.

Також права на санато-
рій заявили територіальні 
громади Менського райо-
ну та Чернігівської області. 
7 серпня 2008 року Мен-
ська районна рада ухва-
лила рішення про внесен-
ня майнового комплек-
су санаторію «Остреч» до 
спільної власності тери-
торіальних громад райо-
ну. 18 вересня 2013 року 
Чернігівська обласна рада 
ухвалила рішення про вне-
сення майнового комплек-
су санаторію «Остреч» до 
спільної власності терито-
ріальних громад Чернігів-
ської області.

Нові власники «Остре-
ча» звернулися до Черні-
гівського окружного ад-
міністративного суду з 
позовом, в якому про-
сили визнати рішення об-

ласної ради протиправним 
і нечинним. Суд відмовив 
у задоволенні позову. Тоді 
власники «Остреча» звер-
нулися до Київського апе-
ляційного адміністратив-
ного суду з апеляцією. Суд 
задовольнив їх апеляцію і 
визнав рішення обласної 
ради протиправним і не-
чинним. Тепер, у свою чер-
гу, Чернігівська обласна 
рада звернулася до Вищо-
го адміністративного суду з 
касацією.

Боротьба йде за об’єкти 
нерухомості на ділянці май-
же вісім гектарів. 

22 липня в Києві у Ви-
щому адміністративно-
му суді почалося слухання 
щодо того, кому буде нале-
жати «Остреч». Громадська 
організація «Менська со-
тня» організувала виїзд до 
столиці небайдужих меш-
канців району з вимогами 
справедливого судочин-
ства. Річ у тому, що «Мен-
ська сотня» вважає: «Ост-
реч» має належати громаді 
Менського району або при-
наймні Чернігівської об-
ласті.

Столичний суд ухвалив 
продовжити розгляд спра-
ви за кілька тижнів.

ГО «Менська сотня» 

Про вихідця із Чернігівщини Рома-
на Бжеського, видатну, але досі мало-
відому навіть на своїй Батьківщині іс-
торичну постать, говорили на засіданні 
прес-клубу «Ділове слово».

Маргарита Бжеська-Андраде, його 
дочка, яка прибула до України з бра-
зильського міста Сальвадор, чудово 
володіє українською мовою, хоча по-
стійно живе за кордоном. Вона  роз-
повіла про батька, активного учасни-
ка національно-визвольної боротьби. 
Він встиг побувати військовим, політи-
ком, державним службовцем, займав-
ся літературною діяльністю, журналіс-
тикою, мистецтвом, але завжди за-
лишався переконаним націоналістом 
і прихильником незалежної Україн-
ської держави. За антибільшовицьку 
діяльність Р. Бжеського неодноразо-
во арештовували, навіть засуджували 
до страти, втім, кожного разу доля ви-
являлася прихильною до нього. Емі-

грувавши до Сполучених Штатів Аме-
рики, Роман Бжеський став автором 
багатьох досліджень з української іс-
торії, політики, культури, літературо-
знавства.

Присутні на засіданні Геннадій Іва-
нущенко —  член вченої ради Центру 
дослідження визвольного руху, та Во-
лодимир Бойко — директор Чернігів-
ського центру перепідготовки та під-
вищення кваліфікації, детальніше зу-
пинилися на громадській та політичній 
діяльності Романа Бжеського. Історик 
Тамара Демченко розповіла про його 
зв’язок з Чернігівщиною.

Обговорювали питання впорядку-
вання архівної колекції Романа Бжесь-
кого та оприлюднення його письмово-
го доробку. У київському видавництві 
«Темпора» друкується збірник спогадів 
і статей публіциста з 1920 – 1930-х ро-
ків. Як повідомила директор видавни-
цтва Юлія Олійник, книга вийде накла-

дом 1000 примірників. Друк фінансу-
ється частково самим видавництвом, 
частково — внесками патріотично на-
лаштованих громадян. Утім, навіть у 
нелегких для української книги умовах 
подібна література має комерційний 
потенціал, вважає видавець. В укра-
їнському суспільстві є попит на влас-
ну історію. 

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю облдержадміністрації

Гаряча тема

Так чий же він,
санаторій «Остреч»?

Розмова про публіциста Романа Бжеського
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Бліц-інформ
Чемпіонат України 
з кінного спорту пройшов у Бречі
У чемпіонаті брали участь команди із Сумської, Дніпропе-

тровської, Київської, Чернігівської областей, міста Києва. За 
Чернігівщину виступали спортсмени із Бречі Андрій Рудий та 
Сергій Галій. Було представлено 42 спортивних коней, біль-
шість уже відзначалися на різних турнірах.

Всі три дні з площі Корюківки до місця змагань курсував ав-
тобус, глядачів возили безкоштовно. 

Змагання від-
бувалися у два 
тури. У першому 
учасники мали по-
долати 15 бар’єрів 
по 140 см заввиш-
ки. У другому турі 
було лише 9 пере-
шкод, але план-
ку підняли вже до 
145 см. Серед 15-
ти фіналістів — і 

представник КСП «Бреч» Андрій Рудий та його вихованець 
Балібо. Не отримавши жодного штрафного очка на маршру-
ті «145», наш спортсмен виконав спортивний розряд майстра 
спорту. Коли планку підняли до 150 см, Андрій і Балібо посіли 
друге місце. Переміг Василь Зайцев із Сум, майстер спорту 
міжнародного класу. 

У планах кінно-спортивного комплексу «Бреч» — прове-
дення Кубка України, міжнародних змагань. 

Село Бреч уславило Корюківський район, працюючи в та-
ких сферах як зелений туризм, розведення елітних коней, кін-
ний спорт.

Правова допомога 
Чергова частина Чернігівського обласного центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги знаходить-
ся за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, каб. № 
715. Звернутися до центру можна цілодобово за єдиним но-
мером з надання безоплатної вторинної правової допомоги: 
0-800-213-103. 

Правова допомога переселенцям 
і військовим та їхнім родинам
У зв’язку з тимчасовою окупацією частини території Укра-

їни, проведенням Антитерористичної операції, а також різ-
ким збільшенням кількості вимушених переселенців зі Сходу 
держави Чернігівський громадський комітет захисту прав лю-
дини розпочинає надавати безкоштовну юридичну допомогу 
внутрішньо переміщеним особам, а також військовослужбов-
цям та членам їхніх сімей, що перебувають на території Чер-
нігівщини.

У Чернігівській області зареєстровано на 22 липня 1263 
переміщених громадян, з яких 854 — переселенці зі Сходу 
України, 409 — із Криму. 

Багато питань матеріальної, соціальної та медичної під-
тримки взяли на себе волонтери. Однак, крім цього, виму-
шені переселенці потребують правової допомоги — з питань 
оформлення (відновлення) документів, реєстрації, довго-
строкового житла, працевлаштування, отримання соціальних 
і пенсійних виплат, влаштування в дошкільні та шкільні уста-
нови тощо. 

Безоплатну правову допомогу можна буде отримати в 
Чернігівському громадському комітеті захисту прав люди-
ни за адресою вул. Горького, 57/1, м. Чернігів, 14000; теле-
фон «гарячої лінії» правової допомоги: (0462) 612-532. 

Чернігівський громадський комітет 
захисту прав людини

Тел./факс: +380 462 625-381. E-mail: protection.ua@gmail.com; 
Web-site: www.protection.org.ua

Співробітники СБУ затримали 
працівника прокуратури, 
який вимагав хабара
Співробітники Управління СБ України в Чернігівській об-

ласті та Головного управління по боротьбі з корупцією та ор-
ганізованою злочинністю СБУ припинили протиправну діяль-
ність працівника органів прокуратури, який вимагав непра-
вомірну вигоду від інспектора виправної установи Державної 
пенітенціарної служби.

Встановлено, що прокурор, зловживаючи службовим 
становищем, вимагав 12 тисяч гривень за непритягнення ін-
спектора УДПтСУ до кримінальної відповідальності за пору-
шення, що призвели до надзвичайної події у пенітенціарній 
установі області. На вимогу працівника прокуратури гроші 
було перераховано на відповідний банківський рахунок.

14 липня ц.р. у рамках кримінального провадження, від-
критого Генеральною прокуратурою України за матеріалами 
УСБУ, зловмисника затримали у Києві.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч.3 ст.368 (вимагання та одержання не-
правомірної вигоди службовою особою, яка займає відпові-
дальне становище) Кримінального кодексу України. Санкція 
статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обі-
ймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років, з конфіскацією майна. 

Прес-група Управління 
СБ України в Чернігівській області

У Чернігові в медіа-центрі 
«Моє місто» відбувся круглий стіл 
«Як протидіяти інформаційній 
агресії? Роль засобів інформації 
недержавних організацій в інфор-
маційній війні».

Участь узяли столичні та регіональ-
ні експерти, представники громад-
ськості, політологи, журналісти міста 
і області. Захід був організований Ін-
ститутом демократії ім. Пилипа Орли-
ка (м. Київ) за підтримки USAID, які 
проводять такі обговорення в облас-
тях країни.

У прес-релізі до цього заходу кон-
статовано: «Трагічні події в Україні до-
вели слабкість інформаційної безпеки 
держави. Патріоти залишилися прак-
тично сам на сам з лавиною брехні та 
ненависті щодо нашої держави та її 
громадян, яку спостерігаємо в росій-
ських ЗМІ, Інтернет-просторі, соціаль-
них мережах».

А учасникам дискусії запропону-
вали обговорити, зокрема, такі теми. 
Чи мали можливість наші засоби ма-
сової інформації працювати на упе-
редження та не допустити ескалації 
громадянського конфлікту? Які паст-
ки чекають на споживачів інформації, 
і що треба знати, щоб у них не потра-
пити? Ким є журналіст в умовах полі-
тичної кризи: спостерігачем, ретран-
слятором, громадянином, активістом?

Основними доповідачами були гос-
ті: Світлана Єременко — медіа-екс-
перт, менеджер проектів Інституту де-
мократії ім. Пилипа Орлика, керівник 
проекту з моніторингу регіональних 
медіа УОЦР (Київ); Отар Довженко, ме-
діа-аналітик, викладач Магістерської 
програми з журналістики Українського 
католицького університету (Львів). 

Варто зацитувати з їхніх міркувань 
по одному доволі епатажному, гостро-
му судженню. Єременко: «Ми є в ста-
ні інформаційної окупації». Довженко: 
«Україна не програла інформаційної 
війни Росії, бо її і не вела». 

Зрозуміло, що шановні гості про-
сто застосували такий полемічний 
прийом, вони добре знають ситуа-
цію і розуміють: інформаційну війну 
ми вели, але її постійно програємо, 
бо вели й ведемо невдало. Тож вар-
то серйозно обговорити, чому ведемо 
невдало. Втім, подальше обоворення 
показало, що менше за все радилися, 
ЩО Ж РОБИТИ, натомість понад дві го-
дини приречено констатували, ЩО Є. 
То що ж констатували? 

Прямій військовій агресії Росії за-
вжди передує її інформаційна агресія. 
Паралельно обробляються мізки і сво-
їх громадян, і жителів інших країн, осо-
бливо територій, на які буде спрямова-
на агресія (Крим, Донбас).

Росія вже не перше десятиліття, 
практично одразу після розпаду СРСР, 
кидає величезні кошти на інформацій-
ну агресію, пропаганду, поширення 
ідей «русского міра», застосовує най-
брутальніші інформаційні технології. 

Україна натомість веде інформа-

ційну війну мляво, невміло. А наш на-
ціональний інформаційний простір на-
гадує діряве решето, тут привільно по-
чуваються ворожі мас-медіа.

Але після констатації цих очевид-
них фактів логічно було б пошукати 
відповіді: що ж робити? Адже й  у пере-
ліку запропонованих  для обговорен-
ня  пунктів останнім значився саме та-
кий: «Що можуть запропонувати жур-
налісти та лідери НДО у протидії інфор-
маційній агресії?». Але якраз до цього 
пункту «руки не дійшли». Схоже,  в сус-
пільстві й далі домінує метода бідкан-
ня замість пошуку. 

Уже на третій годині обговорен-
ня мені вдалося взяти слово і запро-
понувати змінити акцент розмови з 
констатацій на пошук виходу. Тобто, 
констатувавши, що у нас слабкий ін-
формаційний простір, обговорити дві 
теми: як швидше реформувати наші 
мас-медіа, насамперед пресу, і якими 
вони повинні бути після реформуван-
ня. Конкретніше: час уже завершува-
ти затяжну епопею з роздержавлення 
преси. Ось і  кілька тижнів тому Вер-
ховна Рада вчергове «провалила» го-
лосування за черговий законопроект 
про реформування (читай — роздер-
жавлення) місцевої преси.

Що заважає? Два міфи? Перше за-
перечення побутує таке: наша україн-
ська особливість. Коли починаєш го-
ворити, що існування преси органів 
влади є нонсенсом для європейських 
демократичних суспільств, на це чуєш, 
що, мовляв, Україна якась особлива. 
Твердження, що ніякі ми не особливі, 
що треба робити так, як у добрих лю-
дей, чомусь зустрічають «у багнети».  
Друге заперечення проти роздержав-
лення звучить так: подивіться, якими 
стали роздержавлені медіа, в чиї руки 
потрапили. Дійсно, картина тут невтіш-
на, якщо подивитися на наші основні 
телеканали, поділені між олігархічни-
ми кланами, на деякі потужні «неза-
лежні» газети, за якими явно стирчать 
вуха тих же кланів. Але тоді виходить 
— не робити роздержавлення зовсім? 
Та це філософія блукання «між двох со-
сен» — або не робити реформ, або ро-
бити їх недолуго. 

І тут  переходимо до другої теми, 
яку пропонував обговорити: яким є 
стан уже реформованих недержавних 
медіа, що треба, аби вони працювали 
на наш медіа-простір, інформаційну 
безпеку, державу і суспільство? Зви-
чайно, вказівок незалежним медіа да-
вати не варто. Але далеко не все га-
разд у наших медіа. Досить торкнути-
ся тих же озвучених проблем: анексії 
Криму, агресії на Сході, лавини  анти-
української пропаганди з Росії. І отут 
уже запитання до наших медіа: чому ж 
не протидіяти всьому цьому? До речі, 
маючи немалі можливості. У Чернігові 
виходить з десяток щотижневих газет, 
переважно недержавних, сумарним 
обсягом близько 180 сторінок. Але чи 
так багато місця тут приділяють інфор-
маційному захисту держави, протидії 

брехливій пропаганді ззовні? Мізер-
но. Це і щодо показу нашої української 
історії, щодо спростування нахабних 
ярликів «фашизму», які ліпить Украї-
ні сама фашистська за суттю Росія. 
І щодо байок, що Крим 60 років тому 
Росія начебто «подарувала» Україні, 
хоч насправді Росія довела Крим до 
зубожіння і кинула його відновлювати 
Україні. І просто давати інформацію, 
хто очолює сепаратистів-терористів у 
Криму і на Донбасі. І розвінчувати те-
ревені про якійсь «особливий» Донбас, 
якого, мовляв, «не чує Україна». Легко 
спростовувані міфи, які й далі гуляють 
країною, насаджувані ззовні і на які 
майже не реагують наші державні й 
роздержавлені медіа.

Багато чого тут можна зробити, на-
самперед тим же громадським орга-
нізаціям і політичним партіям, адже 
вони мають працювати в гущі людей 
і роз’яснювати їм, що неблагополучно 
у нас в інформаційому просторі, в на-
ших медіа. Що це самим громадянам 
потрібні вільні медіа, які б захищали їх 
і державу. І тоді б ми менше бідкалися 
про «пастки, в які потрапляють спожи-
вачі інформації», що теж пропонувало-
ся обговорити. 

Утім, розмови не вийшло. Орга-
нізатори заявили, що це тема окре-
мого обговорення. Що ж, може, гро-
мадські активісти, медіа-експерти, 
врешті самі журналісти дійсно колись 
сподоб ляться на таке обговорення, 
не бідкання й констатації, а пошук 
шляхів, ЩО РОБИТИ?

Своєрідну крапку в дискусії по-
ставили колеги із двох держав-
них газет, які виступали вже після 
мене. Представники одного з райо-
нів розповіли таке. Ледве встигли 
Верховна Рада і Президент ухвали-
ти рішення про часткову мобіліза-
цію військовозобов’язаних, як на 
місцях, у районах, почалася явна не-
справедливість. Конкретно — на той 
район прийшла якась дивна «розна-
рядка»: мобілізувати до армії значно 
більше чоловіків, ніж у сусідньому ра-
йоні, де, навпаки, значно більше на-
селення. Колега з іншої державної 
газети повідомила:  до редакції над-
ходять сигнали від читачів, що район-
не і обласне начальство «відмазує» 
від призову своїх синків, сватів, бра-
тів, кумів.

Вже після обоворення, в кулуарах, 
у колег спитали: чи можуть їхні газе-
ти написати про це? Про  несправед-
ливість, яку не приховаєш на місцях, у 
районах, через що  порожніми балач-
ками сприйматимуться  словеса про 
якийсь «патріотизм». То чи напишуть 
про це? Запитання риторичне, відпо-
відь очевидна. Чому не зможуть напи-
сати? «Тому що…».

Чи влаштовує це самих журналіс-
тів, мешканців районів, області, кра-
їни? Запитання до них. То, може, до-
сить бідкань і констатацій, а час щось 
робити? 

Петро АНТОНЕНКО 

На вимогу Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини виконком Новгород-Сіверської міської ради рішенням 
від 30.04.2014 р. скасував своє ж рішення від 04.05.2006 р. 
«Про надання дозволу на проведення мітингів, зборів політич-
ними та громадськими організаціями» як таке, що не відповідає 
нормам чинного законодавства.

Зазначеним рішенням, зокрема, протиправно встанов-
лювалося «єдине місце для проведення політичних мітингів — 
біля пам’ятника В.І.Леніну». До речі, Новгород-Сіверський — 
один з небагатьох районних центрів Чернігівщини, де ще зали-
шається пам’ятник Леніну.

Таким чином, тільки Мена залишається єдиним містом об-
ласті, де ще діє антиконституційне рішення органу місцево-
го самоврядування, що регулює проведення мирних зібрань 
у місті. Зокрема, Менська міська рада встановлює «рекомен-
довані» місця для проведення мітингів — у парку і на стадіоні.

Нагадаємо, що ст.39 Конституції України та ст.11 Європейської 

Конвенції з прав людини закріплюють вичерпний перелік підстав для 
обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань, які встанов-
люються лише судом і відповідно до закону. Ні Конституція, ні жоден 
закон України не передбачають, що орган місцевого самоврядуван-
ня може ухвалювати рішення, які обмежують право громадян на мир-
ні зібрання, в тому числі які мають «рекомендаційний характер».

Водночас лише за листопад 2013 р. – лютий 2014 р. в Укра-
їні було ухвалено 58 судових рішень про заборону Євромайда-
нів по всій країні, зокрема в Чернігові, підставою для яких у 
більшості випадків стали нормативно-правові акти, якими на 
місцевому рівні затверджені положення, що регулюють поря-
док організації та проведення мирних зібрань.

Чернігівський громадський комітет 
захисту прав людини

Адреса: вул. Горького, 57/1, м.Чернігів, 14000. Тел./факс: 
+380 462 625-381. E-mail: protection.ua@gmail.com; Web-site: 
www.protection.org.ua

«Дозовані» мітинги? 
Лише в Мені ще існує антиконституційний порядок проведення мирних зібрань

ПЛАЧІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Чи не забагато бідкань замість того, аби щось робити? 
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Акція «Батурин — 
історія в світлинах»
Для збереження історії Батурина, популяризації 

пам’яткоохоронної справи Національний історико-куль-
турний заповідник «Гетьманська столиця» розпочав ак-
цію «Батурин — історія в світлинах».

До участі в акції приймаються фотознімки або їх ко-
пії, на яких зображені пам’ятки, будівлі, краєвиди Бату-
рина та околиць (ХІХ – ХХ ст.), які з часом змінилися або 
й зовсім зникли.

Вкажіть дату фотографії (хоча б орієнтовну), автора 
(якщо відомо), що зображено на знімку, вашу зворотну 
адресу і контактний телефон.

Фотознімки надсилайте на адресу: НІКЗ «Гетьман-
ська столиця», м. Батурин, вул. Гетьманська, 74, індекс 
16512.

Е-mail: Baturin.capital@ukr.net 
Телефони: (04635) 4-84-37, (097) 934-74-73 — Те-

тяна Кербут.
Підсумки фотоконкурсу будуть оголошені 13 листо-

пада 2014 року.
Автори найцікавіших фото отримають призи.

Хочете стати археологом 
і відкривати таємниці Батурина? 
Батуринська міжнародна археологічна експедиція, 

організована Чернігівським інститутом історії, етнології 
та правознавства ім. О. М. Лазаревського і Канадським 
інститутом українських студій, упродовж шістнадцяти 
років відкриває нам історію Батурина.

Батуринський національний заповідник «Гетьман-
ська столиця» запрошує бажаючих, насамперед мо-
лодь, студентів, стати учасниками археологічних розко-
пок. Проживання і харчування для археологів-волонте-
рів — за рахунок організаторів.

Ви отримаєте нові вміння та навички, нові знайом-
ства і зв’язки. Матимете величезне задоволення від до-
сліджень і романтичних вечорів біля вогнища над річ-
кою Сейм. 

Хто бажає стати археологами-волонтерами — запи-
суйтесь у співкерівника експедиції В’ячеслава Скорохо-
да за адресою: skorohod-sv@ukr.net. 

Видано книгу «Полтавський полк»
У Чернігові у видавництві «Десна Поліграф» надру-

ковано двотомну монографію Володимира Кривошея 
«Українське козацтво в національній пам’яті. Полтав-
ський полк». 

Український дослідник, фахівець з персонального 
складу та генеалогії козацтва, доктор історичних наук 
після видання «Чернігівського полку» зробив наступний 
важливий крок пізнання українського козацтва. Моно-
графія представляє історію населених пунктів та родо-
води Полтавщини козацької доби.

Дослідження здійснене на матеріалах Полтавсько-
го полку. Це один із чотирьох полків південно-східної 
групи, який не належав до корінних козацьких полків 
зразка 1625 року. Він виник унаслідок поширення коза-
цтва на південний схід на терени східніше від «держави» 
Вишневецьких Лубен, куди прямували «випищики», по-
верталися «чугуївці». Загалом групувався близький до 
Запоріжжя козацький елемент, який виконав нелегку 
функцію колонізації.

Видання розраховане на науковців, краєзнавців, 
широке коло читачів.

Замовити і придбати книгу можна на міжнародно-
му генеалогічному форумі Geneo-Генео: http://forum.
genoua.name/viewtopic.php?id=154.

У планах відомого вченого — видання досліджень 
про Ніжинський та Прилуцький полки.

Дослідження 
Новгород-Сіверської землі
Нещодавно на Замковій горі та території урочища 

Заручавія працювала експедиція археологів, що продо-
вжила традиції, започатковані з 2007 року. 

Незважаючи на складну економічну ситуацію в 
Україні, археологи продовжують дослідження, але вже 
в меншому обсязі. На території дитинця спільна мета зі-
брала разом наукових співробітників і студентів Ніжин-
ського й Чернігівського державних університетів. З роз-
копок археологи дізнаються про період реконструкції 
фортеці, побачили піч, яка законсервувала в собі за-
лишки кераміки роменської культури, а це свідчить, що 
дитинець функціонував з Х століття. Є ряд цікавих зна-
хідок, серед яких — писало, монети, різноманітні пред-
мети побуту, зокрема прясла, вістря стріл, ножі. Всі зна-
хідки будуть передані до місцевого музею-заповідника 
«Слово о полку Ігоревім». 

Просто ідилія
Великого резонансу на-

було спорудження в Козе-
лецькому районі птахоком-
плексу — чи не найбільшої в 
Україні ферми качок. Замов-
ник будівництва всіляко про-
пагує безпечність об’єкта для 
довкілля, для чого за допо-
могою обласної держадмі-
ністрації організовує прес-
тури журналістів області, аби 
розвіяти сумніви жителів ра-
йону щодо ферми. Ось пові-
домлення департаменту ОДА 
після одного з таких прес-
турів. 

На землях Козелецько-
го району триває будівництво 
унікальної для області качиної 
ферми. Підприємство привер-
тає увагу і як джерело харчової 
продукції, і як стимул для роз-
витку економіки. Ігор Іллєнко, 
заступник гендиректора ТОВ 
«Регіонпродукт-Україна» — за-
мовника будівництва, провів 
екскурсію для представників 
ЗМІ майбутньою фабрикою.

Унікальний об’єкт
Нова качина ферма буде 

розташована між містом Ост-
ром та селом Євминкою Козе-
лецького району. Її потужність 
складатиме 10,8 млн голів ка-
чок на рік. 

Головні особливості 
об’єкта — це сама продукція, 
качине м’ясо, майже не пред-
ставлене на українському рин-
ку, а також найсучасніші тех-
нології та особливі вимоги до 
якості продукції, оскільки ком-
панія планує виходити з нею і 
на європейський ринок. 

Готову продукцію птахофа-
брика почне видавати у пер-
ших декадах 2015 року.

Птахофабрика 
замкненого циклу

До комплексу належа-
тимуть інкубаторій, площі 
для утримання батьківсько-
го поголів’я та відгодівлі каче-
нят, забійний цех, комбікормо-
вий завод зі складом для збе-
рігання зерна і навіть біогазо-
ву установку. Він також матиме 
власні водяні свердловини.

Ігор Іллєнко пояснює дета-
лі циклу виробництва: 

— Це свої потужності бать-
ківського поголів’я, яке дає яйце, 
далі цикл переходить до інкуба-
ції, де інкубується яйце, ми отри-
муємо добовий молодняк, який 
після цього вирощується близь-
ко 42 – 44 днів. Потім ми заби-
ваємо качку і отримуємо м’ясо, 
переробляємо і відправляємо до 
торговельних точок.

Ферма працюватиме на по-
вному самозабезпеченні. 

— Ми будемо виробляти 
власні комбікорми зі своїх ком-
понентів, тому що маємо зем-
лю і супутні продукти, — розпо-
відає керівник підприємства. 

Так само у виробничому ци-
клі задіяні качиний послід, інші 
відходи. 

Ігор Іллєнко: 
— Ми ставимо біогазову 

установку, яка перероблятиме 
весь рідкий послід, який зали-
шатиметься від виробництва. 

У результаті підприємство 
отримає цінне добриво, яке 
буде використовуватися на 
його об’єктах, а також експор-
туватиметься. Відходи від за-
бою птиці перероблятимуться у 
м’ясокісткове борошно.

— Після переробки птахів-
ничої продукції відходів не зо-
стається. Все абсолютно, у тому 
числі пір’я, забирають. 

Екологічний захист
Ігор Іллєнко переконаний, 

що запровадження перероб-
ки відходів, а також дотриман-
ня екологічних норм знімають 
більшу частину загроз. З інши-
ми впораються очисні споруди. 

— Ми беремо воду з глиби-
ни 90 метрів, тобто не забира-
ємо водоносних горизонтів, які 
знаходяться на даних територі-
ях. У нас найсучасніша техно-
логія з переробки відходів. 

Так само через фільтри 
пропускатиметься повітря, що 
дозволить зменшити вплив не-
бажаних запахів на 99%. Для 
убезпечення від шуму огорожа 
комплексу матиме звукоізоля-
ційні властивості.

Ігор Іллєнко: 
— Наш об’єкт знаходиться 

на відстані 3,5 км від села Єв-
минка і близько 15 км від Ост-
ра. Людям зараз треба не про-
сто давати продукцію, а дава-
ти її високої якості, екологічно 
чисту. Ми будемо вирощувати 
птицю без застосування анти-
біотиків.

Ферма і громада
Працівників на комплекс 

планують набирати з місцевого 
населення. Тут передбачається 
створення 450 робочих місць.

— Ми в першу чергу хоче-
мо, щоб територіальні громади 
не відчували ніякого диском-
форту від нашої діяльності, — 
запевняє Ігор Іллєнко.

Ось соціально значущі кро-
ки, які здійснює його підприєм-
ство. Окрім екологічної безпе-
ки та виплати орендної плати 
за землю, сюди входить і благо-
дійна допомога інтернатам Ко-
зелецького району, підтримка 
постраждалих від пожежі у селі 
Євминка, впорядкування орен-
дованих птахівничим комплек-
сом земель запасу, які до цьо-

го не оброблялися майже 20 
років.

Ігор Іллєнко: 
— Ми зустрічалися із пред-

ставниками всіх територіаль-
них громад, інформували насе-
лення про будівництво об’єкта. 
Люди спекулюють на тому, що 
це буде об’єкт екологічно не-
безпечний — я хочу розвіяти 
всі ці міфи. 

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю Чернігівської ОДА

А «громадськість» 
проти

Ось така майже ідилічна 
картина. Тим не менше нещо-
давно в Чернігові «представ-
ники громад», як вони себе на-
звали, Остра, Поліського, Бе-
ремецького, Євминки, Креха-
єва, Булохова, Літок і Літочок 
провели прес-конференцію. 
Вони збирають підписи щодо 
недопущення будівництва.

Втім, конкретних претен-
зій до майбутньої фабрики 
журналісти так і не почули. 
Основною було те, що, мов-
ляв, бракує гласності, інфор-
мування жителів району про 
цей об’єкт. 

Більш конкретні претен-
зії знайдемо в Інтернеті: тут 
навіть створено спеціальний 
сайт проти цього будівництва. 
Розділ «Последствия» (сайт ро-
сійськомовний) починається 
так: «Территория поражения 
ужасает». Що ж саме жахає? 
«Жуткий запах». «Исчезнове-
ние воды в мелководных сква-
жинах». (Цікаво, що тут автори 
сайту вказують навіть більшу 
глибину, з якої фабрика бра-
тиме воду, не 90 метрів, як 
сказано вище, а цілих 300 – 
400). «На территории утятника 
так или иначе будут построены 
могильники». (А, як бачимо 
вище, керівництво фабрики 
запевнило, що відходів прак-
тично не буде). «Загрязнение 
питьевой воды Киева и Бро-
варов. Грязь будет выноситься 
грунтовыми водами в питье-
вой бассейн Киева — р. Дес-
на. Дополнительная нагруз-
ка на очистные сооружения 
будет фатальной для Киева». 
(Оце так страшилка, навіть 
для столиці держави). «Об-
вал стоимости жилья. По за-
конам рынка на экологически 
загрязнённых территориях 
цена жилья падает до 0 грн.». 
«Исчезновение крупнейшей 
в Европе популяции аистов. 
Указанная территория явля-
ется уникальным местом по-
селения многотысячной попу-
ляции аистов. Аист — птица 
умная и чувствительная, где 
попало не селится».

І висновок-заклик: «Гото-
вы ли мы заплатить такую 
цену?»

* * *
Звичайно, в цивілізованій 

державі не варто платити таку 
ціну за виробництво. Питан-
ня лише в тому, чи дійсно все 

перелічене — правда? Чи дій-
сно доведеться платити таку 
ціну? Опоненти у представни-
ків пташиного бізнесу, схоже, 
солідні, і це не якась безли-
ка «громадськість». До речі, 
зараз пішла мода в усіх дис-
кусіях «розмахувати громад-
ськістю». Вийшло у 300-ти-
сячному місті кілька сотень 
людей на міні-мітинг — ось 
вам уже і «громадськість», 
«глас народу». 

А ще на згаданому сай-
ті — цілий розділ компрома-
ту на тих, кого звинувачено в 
затії з будівництвом фабрики. 
Це і колишні голова обласної 
та голова районної держав-
них адміністрацій, і колишній 
начальник обласного депар-
таменту екології, і міський го-
лова Остра, щоправда, він, як 
зізнається сайт, особливо не 
впливав на рішення про спо-
рудження фабрики, але чо-
мусь теж згаданий, про всяк 
випадок, ще й з набором сер-
йозних звинувачень поза те-
мою фабрики. 

«Куди нам тікати?»
Тим часом в Інтернеті 

з’явилося нове повідомлен-
ня «представників громад-
ськості» району. Ті зізнають-
ся, що саме вони створили 
згаданий сайт. Оприлюднили 
«Открытое обращение к жур-
налистам Черниговщины». Тут 
уже не просто бідкання, що 
«громадськість» мало інформу-
ють, а категоричне несприй-
няття громадськістю (очевид-
но, вже «поінформованою») 
нової фабрики. Тон уже за-
грозливий: «Сейчас нам угро-
жает серьёзная угроза. Воз-
можно, она пока не стреля-
ет из автоматов и не убивает 
из «БУКов». Но она реальна. 
10-миллионный утятник. Вы 
вдумайтесь хотя бы на миг, 
может ли это производство 
быть хотя бы гипотетически 
экологически безопасным?» 

«Мотивы чиновников обл-
госадминистрации понятны, 
и апеллировать к ним — без 
толку. Именно поэтому мы 
обращаемся к вам. Пред-
ставьте себе, что ваши се-
мьи или ваши родные благо-
даря чинушам и проходим-
цам от власти и бизнеса ока-
жутся в такой ситуации, когда 
какой-то новоиспечённый 
промышленный монстр про-
сто выселит их из дому. Куда 
им бежать? Куда нам бежать?»

«Каждое позитивное сло-
во в адрес утятника — это ли-
шение нас и наших детей воды, 
чистого воздуха, наших домов.

Инициативная группа жи-
телей Козелецкого района».

* * * 
Отже, мешканці району, 

принаймні ті, хто прагне ви-
ступати від їх імені, проводять 
прямі паралелі з війною на 
Донбасі, а собі прогнозують 
долю біженців. Владі в особі 
обласної адміністрації не ві-
рять, вважаючи спільниками 
і однаковими «пройдохами» і 
владу, і бізнес. 

Ситуація неоднозначна. 
Громадськості (дійсно громад-
ськості, а не «ініціативній гру-
пі») не зовсім зрозуміло, чи 
нова велика фабрика — це 
зло, а таке буває у нас, чи про-
ти неї ведуть боротьбу бізнесо-
ві конкуренти, що теж буває. 
Тому своє слово час уже ска-
зати і обласному департамен-
ту екології і природних ресур-
сів, а, мабуть, і відповідному 
Міністерству, і правоохорон-
ним органам, адже багато на-
тяків противників будівництва 
лежать уже і в площині закону. 

Пристрасті довкола качок
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Бліц-інформ
Тарифи на проїзд підвищено 
незаконно. Що далі? 

Антимонопольний комі-
тет визнав порушення міськ-
ради при підвищенні тари-
фів. Територіальним відді-
ленням розглянута справа 
проти управління транспор-
ту і зв’язку Чернігівської 
міської ради за порушення 
законодавства про захист 
економічної конкуренції. 

Дії управління, що полягали у зміні режиму руху авто-
бусів зі «звичайного» на «маршрутне таксі», на міських ав-
тобусних маршрутах 20, 37, 46 з 07.04.2014 р. та маршру-
тах 1, 2а, 12, 14, 17, 21, 23, 24, 24а, 28, 30, 31, 34, 35, 58, 
39, 47 з 11.04.2014 р. без наявності сполучення у «звичай-
ному» режимі руху всупереч вимогам Правил надання по-
слуг пасажирського автомобільного транспорту, затвер-
джених Постановою Кабінету Міністрів України, визнані 
порушенням — у вигляді антиконкурентних дій. 

Зміна режиму руху «звичайний» на «маршрутне таксі» 
суперечить вимогам законодавства про автомобільний 
транспорт, бо перевезення пасажирів у режимі «марш-
рутного таксі» організовується за наявності сполучення у 
«звичайному» режимі. Нововведення управління призве-
ло до обмеження конкуренції на ринку пасажирських пе-
ревезень і зростання вартості проїзду. Пасажири змушені 
користуватися «маршрутним таксі» і сплачувати за проїзд 
2 грн 50 коп. замість 1 грн 75 коп. 

Відповідача зобов’язано припинити порушення. 

Зруйнований вибухом газу 
будинок планують знести
У березні 2012 року в Чернігові за адресою вул. 50 

років ВЛКСМ, 36 у квартирі №3 на першому поверсі бу-
динку стався вибух побутового газу, в результаті якого 
загинула жінка, ще четверо мешканців будинку отрима-
ли травми й опіки. Один із постраждалих помер у лікарні. 
У результаті вибуху пошкоджено 2 під’їзди житлового бу-
динку, 79 мешканців відселено.

Минуло понад два роки — будинок досі не відремон-
товано, він став притулком для бомжів і небезпечним для 
жителів, на руїнах граються діти.

За словами директора КП «Чернігівбудінвест» Віталія 
Собиченка, найближчим часом розпочнуться роботи з де-
монтажу зруйнованих під’їздів. Ці роботи виконуватиме 
київська фірма-інвестор. Вона ліквідує наслідки вибуху, а 
потім на цьому ж місці побудує 7 – 9-поверхові під’їзди, 
вже з цегли. Вартість робіт фірма взяла на себе.

Допоможіть музею!
Наприкінці ХІХ століття відомий громадський діяч Ва-

силь Тарновський запропонував Чернігівському земству 
прийняти в подарунок колекцію старожитностей і ство-
рити на її основі музей. Від 1933 року музей Тарновсько-
го перебуває в приміщенні колишньої чоловічої гімназії.

На сьогодні ця споруда потребує негайного ремон-
ту. Важко піднімати рейтинг Чернігівського регіону, роз-
вивати туризм в області, коли головний музей області 
— Чернігівський історичний музей ім. В.Тарновського — 
руйнується на очах.

Якби протягом більш ніж 20 років української неза-
лежності наша держава вкладала кошти у розвиток куль-
тури, сьогодні ми не збирали б грошей на бронежилети.

Нині вся надія — на сучасних Тарновських, які зна-
йдуть гроші, аби відремонтувати музей.

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

альні негаразди і притулитися душею до того, що не під-
владне часу. Замовте екскурсію по Чернігову! Ви потрапи-
те у дивовижний світ легенд, вам розкажуть про надзви-
чайні події і величні постаті минулого, ви дізнаєтесь про 
джерела та зразки високої духовності.

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

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

Національний заповідник «Чернігів стародавній»

Майданчики для дітей
Ось такі гарні 

ігрові майданчи-
ки для дітей  вста-
новлює  у міських 
дворах благодій-
ний фонд Владис-
лава Атрошен-
ка «Поліський 
оберіг». 

Про діяльність закладів культу-
ри Чернігівської міської ради у 2013  
– 2014 роках доповів на розши-
реній нараді заступник начальни-
ка управління культури міськради 
Юрій Ткач.

Мережа закладів культури і мис-
тецтва, підпорядкованих управлін-
ню культури, збережена і налічує 20 
установ.

Школи естетичного виховання 
міста мають 12 філій на базі загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. Кон-
тингент учнів цих закладів становить 
2125 учнів.

У 2013 році 122 учні та творчі ко-
лективи шкіл естетичного виховання 
стали переможцями всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів, фестива-
лів, олімпіад.

Перше півріччя 2014 року дало 
близько 70 переможців всеукраїн-
ських і міжнародних конкурсів. 

До складу Чернігівської міської 
комунальної централізованої бібліо-
течної системи входить 13 установ: 
центральна бібліотека імені М. Ко-
цюбинського, центральна дитяча бі-
бліотека ім. О. Довженка, вісім біблі-
отек-філій для дорослих і чотири для 
дітей. 

Проводяться обласні й міські 
творчі конкурси: «Краща книга року», 
«Кращий читач року», «Краща бібліо-
тека року», конкурс майстрів худож-
нього читання, конкурс плакатів.

За програмою «Бібліоміст» на базі 
бібліотек працюють три безкоштовні 
Інтернет-центри з навчання і вільно-
го доступу до мережі Інтернет.

Клубну роботу в місті забезпечу-
ють комунальне підприємство «Місь-
кий палац культури» Чернігівської 
міської ради і комунальний клубний 
заклад «Палац культури художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді».
У міському палаці культури пра-

цює 25 клубних формувань, в яких 
займається 1100 учасників. Шість 
колективів мають почесне звання 
«народний». Три дитячих колективи 
носять звання «зразковий».

Велика увага приділяється людям 
похилого віку. Для них кожної суботи 
і неділі проходять вечори відпочинку, 
а з 1 травня до 1 жовтня — літні му-
зичні вечори на алеї Героїв за участю 
естрадного оркестру «Меридіан».

Серед досягнень колективів — 
друге місце театру танцю «Слов’яни» 
у міжнародному конкурсі танців на-
родів світу 2013 року. 2014 року пер-
ше місце в регіональному конкурсі 
хорео графічних колективів ім. П. Вір-
ського серед дітей виборов театр тан-
цю «Слов’яни», серед дорослих — на-
родний ансамбль танцю «Дружба».

У палаці культури художньої твор-
чості дітей, юнацтва та молоді кіль-
кість клубних формувань, творчих 

колективів — 21. Два колективи 
палацу мають почесне звання «на-
родний».

Особливістю діяльності комуналь-
ного підприємства «Центральний 
парк культури та відпочинку» є се-
зонність: найбільше заходів припа-
дає на весняно-літній період. У пар-
ку проводять загальноміські свята, 
здійснюються нові проекти. Щосубо-
ти відбуваються «Талант шоу» за учас-
тю дітей, щонеділі — художній проект 
«Арт-сад», розважальні програми для 
дітей та виставки народних умільців.

Загальна кількість пам’яток куль-
тури, занесених до Державного реє-
стру нерухомих пам’яток, ураховуючи 
ті, що входять до складу комплексів 
(ансамблів), складає 454 одиниці, в 
тому числі 274 пам’ятки археології, 
96 пам’яток історії, 67 пам’яток архі-
тектури та містобудування.

Мережа громадських музеїв міс-
та налічує шість закладів, тут на облі-
ку — 17528 експонатів.

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 век-
тор» є інформаційним 
партнером Чернігів-
ського культурно-мис-
тецького центру «Інтер-
меццо».

Суспільно-інформа-
ційний Інтернет-часопис 
«Північний вектор» було 
створено у квітні 2012 
року при Чернігівській 
міській громадській орга-
нізації «Суспільна служба 
України».

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

E-mail: www.pivnich.
info@gmail.com

Адреса для листу-
вання: КМЦ «Інтермеццо», 
вул. Шевченка, 9, м. Черні-
гів, 14000.

Редакція: шеф-
редактор Олекса Пекур, 
журналісти Денис Домоць-
кий, Олександр Ясенчук. 

Чернігівська органі-
зація Суспільної служби 
України спільно з інформа-
ційним сайтом «Північний 
вектор» започаткували Ін-
тернет-проект інформу-
вання структур влади про 
існуючі і потенційні небез-
пеки у середовищі життє-
діяльності людини. 

Пропонуємо вам узяти 
участь у проекті «Громад-
ськість за місто без небез-
пек». Мета — фіксування 
виявлених небезпек у Чер-
нігові з метою їх оператив-
ного усунення.

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

Інструкція:
1. Зайти на http://

www.pivnich.info/internet-
proekt-hromadskist-za-mi.

2. Натиснути на поси-
лання «Переглянути Гро-
мадськість за місто без 
небезпек на карті більшо-
го розміру» (під картою).

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

УВАГА: для редагу-
вання потрібно бути за-
реєстрованим на сервісі 
http://www.google.

Як завантажити фото? 
Найпростіше — скориста-
тися з сервісу Радикал.ру

Подальші дії: інформу-
вання структур влади про 
існуючі і потенційні небез-
пеки у середовищі життє-
діяльності людини для по-
дальшого їх усунення.

Якщо є проблеми із ре-
дагуванням карти, про-
симо надавати інформа-
цію на: www.pivnich.info@
gmail.com  Тел.: 973-628, 
973-629.

Сподіваємося, що відпо-
відні структури з розумін-
ням сприймуть цю громад-
ську ініціативу, адже у спра-
ві оперативної ліквідації не-
безпек влада і громадяни 
мають бути взаємозацікав-
леними партнерами. 

* * *
А ось приклад таких 

небезпечних для людей 
місць. Це сходи, які ведуть 
з підніжжя пагорба, на яко-
му стоїть Катерининська 
церква, нагору. Сподіває-
мося, міська рада нарешті 
подбає, щоб їх полагодили. 

Сфера культури: цифри і факти 

Cоціальний проект 
«Громадськість за місто 

без небезпек»
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Бліц-інформ
Парламентська  коаліція 
припинила існування 
Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов 

24 липня оголосив про припинення існування коаліції 
в парламенті. Про це він заявив у Верховній Раді піс-
ля початку вечірнього засідання: «Оголошую про при-
пинення діяльності парламентської коаліції «Європей-
ський вибір» у Верховній Раді сьомого скликання».

Раніше на ранковому засіданні «УДАР» і «Свобо-
да» заявили про вихід із коаліції.

Кремль, підтримуючи 
сепаратистів в Україні, 
зіштовхнувся із сепаратизмом 
у самій Росії
Про це написав опозиційний російський політик 

Борис Нємцов.
За його словами, влада РФ намагається забло-

кувати Марш за федералізацію Сибіру, який заплано-
вано на 17 серпня в Новосибірську.

«Генеральна прокуратура вже заблокувала сто-
рінки в ФБ і ВКонтакте про цей захід, а також бага-
то інших ресурсів. Організаторів назвали зрадника-
ми батьківщини, пропагандони отримали підряди на 
боротьбу з прихильниками Маршу», — пише політик. 
«До речі, з лексикону зомбоканалів зникли дефініції 
про прихильників федералізації на Сході України. Те-
пер вони ополченці», — зазначає Нємцов.

Крім того, він повідомив, що над активістами, які 
в Калінінграді вивісили прапор Німеччини над будів-
лею ФСБ, готується розправа. «Вони арештовані, і во-
сени почнеться судилище», — запевняє опозиціонер. 
«Я неодноразово говорив, що війна з Україною при-
зведе до відцентрових тенденцій і зростання сепара-
тизму в Росії. Бумеранг завжди повертається», — під-
креслив Нємцов.

Тож, поки влада Росії лізе наводити свої порядки 
по чужих землях і підтримує там сепаратистів, у самій 
Росії наростають сепаратистські настрої, аж до за-
кликів відокремлюватися від Кремля. 

Кордон з Білоруссю узаконено
Чернігів став містом церемонії підписання Уго-

ди між Кабінетом Міністрів України і урядом Респу-
бліки Білорусь про затвердження Положення про 
демаркацію державного кордону. 

Документ підписали керівники делегацій у спіль-
ній українсько-білоруській демаркаційній комісії — 
посол з особливих доручень Міністерства закордон-
них справ України Леонід Осаволюк та начальник 
Управління делімітації і демаркації державного кор-
дону Державного прикордонного комітету Республі-
ки Білорусь Олександр Архіпов. 

Посадовці підкреслили, що Положення про демар-
кацію державного кордону між державами готувалося 
тривалий час. Підготовка документів тривала з верес-
ня 2013 року, торік у листопаді було встановлено пер-
ший знак на українсько-білоруському кордоні. 

Кредити на житло 
для молоді призупинено. 
Економія на бездомних? 
В Україні тимчасово призупинили молодіжну іпо-

теку. Як зазначив голова Державного фонду сприян-
ня молодіжному житловому будівництву Леонід Рису-
хін, такий захід є тимчасовим і пов’язаний з рішен-
ням уряду зменшити витрати держбюджету. 

Проте діючі договори ще в силі. Таких нині близь-
ко 20 000. Зокрема, робота ведеться за програмою 
пільгового тривідсоткового кредитування, коли дер-
жава компенсує 30% вартості житла, а також части-
ну іпотечного кредиту.

Відійшов у вічність голова 
Національної спілки 
письменників України 
Віктор Баранов

30 липня після тривалої 
важкої хвороби відійшов у ві-
чність голова Національної 
спілки письменників України 
Віктор Баранов.

Віктор Федорович Ба-
ранов народився 14 жовтня 
1950 р. у с. Кривушах Кремен-

чуцького району на Полтавщині. Закінчив філологіч-
ний факультет Київського університету ім. Т. Шевчен-
ка. Працював на видавничій роботі.

З 1983 року працював секретарем Національ-
ної спілки письменників України, а 19 листопада 
2011 р. його обрали головою НСПУ. Віктор Баранов 
також був головним редактором літературного жур-
налу «Київ». Лауреат мистецької премії «Київ» у галу-
зі художньої літератури ім. Євгена Плужника, премії 
ім. О. Гірника, міжнародних літературних премій «Трі-
умф» та «Сад божественних пісень» ім. Г. Сковороди, 
літературно-мистецької премії ім. М. Коцюбинського.

Автор багатьох поетичних збірок, прозових тво-
рів «Переступаючи поріг», «Смуга біла, смуга чорна»,  
сатиричного роману «Презент»; романів «Притула», 
«Смерть по-білому»,  «Не вір, не бійся, не проси»; чис-
ленних перекладів, літературно-критичних, публі-
цистичних та мистецтвознавчих публікацій.

Ф а ш и с т с ь к а 
ідея співзвучна ро-

сійському месіанізму, 
тому так легко фашизм зна-

ходив підтримку і поширення в 
російському політикумі. Не за-
вжди він виступав під правди-
вою назвою, але його ідеї зна-
ходили відображення в тоталі-
тарній комуністичній системі, 
особливо на межі з панросій-
ськими настроями. 

Відкрито фашизм проявив-
ся в російському середовищі, 
яке ідентифікувало себе як 
консервативне і монархічне.

Головні лідери, батьки ро-
сійського фашизму — Кос-
тянтин Родзаєвський (1907 – 
1946) та Анастасій Вонсяць-
кий (1898 – 1965). Цікаво, 
що обидва вони походили зі 
зросійщених польських родів, 
обидва служили в російській 
армії, брали участь у білому 
русі, обидва опинилися на емі-
грації, були активними при-
хильниками монархічної ідеї. 
(Треба зауважити, що Вон-
сяцький у складі білої армії во-
ював проти Армії УНР на тери-
торії України).

Обидва з часом очоли-
ли окремі центри російсько-
го фашистського руху. Родза-
євський став автором пер-
ших ґрунтовних теоретичних 
фашистських робіт, він з до-
помогою однодумців 1931 
року заснував у Харбіні Ро-
сійську фашистську партію і 
став її генеральним секрета-
рем. Вонсяцький 1933 року 
організував Всеросійську на-
ціонал-революційну трудо-
ву робітничо-селянську пар-
тію фашистів, яку і очолив. За 
словами російської дослідниці 
С. Онєгіної, російська емігра-
ція значною мірою вважала 
фашизм благом для Росії.

То було на еміграції, але і 
в Росії фашистський рух зна-
ходив своїх адептів. Так на по-
чатку 1920-х років у Москві 
група письменників створила 
фашистську організацію «Ор-
ден російських фашистів» 
(ОРФ). Одним з організаторів 
став приятель поета С.Єсеніна 
— інший поет (до речі, одруже-
ний на сестрі Єсеніна) О. Ганін 
(недаремно кажуть, що в Ро-
сії поет більше ніж поет), яко-
го, зокрема, притягали разом 
з Єсеніним до судової відпо-
відальності за антисемітизм. 
Програма ОРФ твердила, що 
влада в СРСР перебуває у ру-
ках виключно євреїв, і про-
понувалося очистити країну 
від них, переселивши до Па-
лестини. Як пише дослідник 
В.Козлов, групу у складі 13 
осіб 1924 року було заарешто-
вано, більшість розстріляно, 
а решту вислано на Соловки. 
Єсенін не постраждав, а Гані-
на ліквідували (в наш час його 
іменем названо вулицю в ро-
сійському місті Вологді).

1934 року обидві фашист-

ські організації, Вонсяцького 
та Родзаєвського, об’єдналися 
в єдину Російську фашистську 
партію —  Вонсяцький став го-
ловою партії, а Родзаєвський 
— генеральним секретарем. 
Проте альянс був нетривалим, 
лідери посварилися і порвали 
стосунки, а партії стали знову 
існувати окремо.

Родзаєвський обґрунтував 
теорію російського фашиз-
му в працях: «Монархия или 
республика», «Наше оружие», 
«Формы борьбы», «Фашистское 
мировоззрение», «Тактика В. 
Ф. П.», «Лицом к России», «Госу-
дарство российской нации» та 
ін. Особливістю його теоретич-
них постулатів був яскраво ви-
ражений антисемітизм. Родза-
євський  визначив, що голов-
ною метою партії є «підготовка 
російської еміграції до реаль-
ної національної революційної 
роботи — до проникнення в 
Росію» та «звільнення Росії від 
єврейського комунізму будь-
якою ціною», він вважав, що у 
майбутньому «керівну роль у 
новій російській державі буде 
відігравати Національна пар-
тія», тобто його Всеросійська 
фашистська партія. Також Ро-
дзаєвський  розробив деталь-
ний «План побудови фашист-
ської партії в СРСР». Фашисти 
не сприймали інтернаціона-
лізм комунізму і розуміли його 
як зневагу до Росії, як запере-
чення російського народу. Ро-
дзаєвський висунув гасло «ро-
сійської нації», яка містить у 
собі всі народи, що живуть на 
території Росії (порівняймо це 
з поняттями «радянський на-
род» чи з сучасними «росіяна-
ми»). 

Проте з часом процеси 
сталінізації в СРСР все більше 
імпонували фашистам, вони 
вважали, що процеси в СРСР 
цілком відповідають програ-
мі й завданням фашистського 
руху. 1945 року Родзаєвський 
написав листа Сталіну, де по-
жалкував, що свого часу росій-
ські фашисти вчасно не зрозу-
міли, що «російська нація ство-
рюється саме в СРСР». Своїми 
головними ворогами та «пер-
шопричиною російської ката-
строфи» фашисти Росії вважа-
ли «євреїв і масонів, котрі хо-
валися за маскою комунізму». 
Він пояснював Сталіну, що «ко-
мунізм у формі марксизму ви-
давався нам одним із засобів 
світового єврейства для за-
хоплення влади над світом, і з 
застереженням вишукували у 
складі керівних органів СРСР 
єврейські прізвища, доводячи, 
що наша країна окупована сві-
товим єврейством... що треба 
звільнити Батьківщину від єв-
реїв через повалення радян-
ської влади за будь-яку ціну». 

Переконання лідера росій-
ських фашистів у тому були на-
стільки твердими, що він 1945 
року добровільно повернувся 

до Радянського Cоюзу з упев-
неністю, що його досвід та ідеї 
будуть корисними сталінсько-
му режимові. Проте Сталіну 
не потрібні були радники, і Ро-
дзаєвського одразу ж арешту-
вали й засудили разом із гру-
пою однодумців до страти та 
розстріляли. 

До фашистів зараховува-
ли себе й інші російські емі-
граційні групи. Так білоемі-
грантський лідер генерал Міл-
лер 1937 року зазначав: «Ми є 
природними ідейними фашис-
тами. Ознайомлення з теорі-
єю і практикою фашизму для 
нас є обов’язковим». Інший бі-
логвардійський генерал твер-
див: «Наш ідеал — фашистська 
монархія». А в «Еженедельни-
ке Высшего монархического 
совета» писалося: «Недарем-
но наші вороги ототожнюють 
нас із фашистами. Так, ми фа-
шисти, особливі, російські, і 
щиро заздримо італійським у 
тому, що поки що не подолали 
ворога».

1937 року белградська ро-
сійська газета «Партизан» пи-
сала у передовиці: «...Нині епо-
ха, коли історію роблять... не 
жидо-масонські ставленики, 
а політичні солдати... солда-
ти свастики, солдати імперій, 
націонал-соціалісти Гітлера, 
фашисти Муссоліні, легіоне-
ри Франко..., пора і нам, росі-
янам, надягнувши на свій наці-
ональний прапор свастику, що 
відганяє темні руйнівні сили, з 
вірою у Бога, з вірою у Царя і 
Династію з’єднати лави».

Один із російських емі-
грантських діячів Ф. Горячкін, 
називаючи себе російським 
православним фашистом, пи-
сав: «Слово «фашист» маємо 
розуміти як крайній націона-
ліст, активіст, який не лише 
сам стає захисником Вітчизни 
і працівником на користь сво-
єї нації, але також веде цим 
шляхом інших. Фашисти росій-
ські — істинні охоронці своїх 
історичних національних свя-
тинь, ці святині: Бог, віра пра-
вославна, цар православний і 
земля російського православ-
ного народу». 

Знаходив підтримку росій-
ський фашизм і серед право-
славного духовенства. Так ар-
хієпископ Мелетій 1936 року 
на урочистостях у Харбіні з на-
годи річниці Всеросійської фа-
шистської партії говорив: «Не 
критикувати я буду, а говори-
ти про користь тієї великої ро-
боти, котру ми тут бачили. Нині, 
коли Росія б’ється у важкій хво-
робі, створення Партії фашис-
тів не лише на часі й бажане, 
а й диктується історичною не-
обхідністю, диктується нашими 
національними інте ресами». 

У програмному докумен-
ті «Идеология национальной 
молодёжи (Монархо-фашист-
ское движение)» завданням 
руху визначено «негайне за-

снування нового державного 
устрою у формі впровадження 
монархо-фашистської влади», 
де «російський народ стане 
носієм величної моралі і буде 
іменуватися Вибраним Наро-
дом Христа», а «Верховна Вла-
да буде очолюватися Прими-
рителем Російського Народу, 
Законним Природним Монар-
хом Фашистської Національної 
Монархії». 

Російські фашисти вико-
ристовували своїм симво-
лом свастику. Радзаєвський 
писав: «Наш знак — Святий 
хрест, а свастика — політич-
ний знак, що символізує єди-
ний антиєврейський фронт». 

Згідно з Положенням про 
партійний значок Всеросій-
ської фашистської партії від 
1936 р., він має форму жовто-
го квадрата з чорною свасти-
кою, а над квадратом — росій-
ський двоголовий орел. Пра-
пор російських фашистів — 
«чорна свастика на жовтому 
ромбі в білому прямокутнику». 
Партійне вітання — це підне-
сення правої руки «від серця 
до неба з гаслом на весь голос 
«Слава Росії!»

Для підготовки фашист-
ських кадрів 1936 року в Хар-
біні засновано Фашистську 
академію ім. Столипіна, де ви-
кладалися основи російської 
фашистської ідеології та інші 
дисципліни, серед них — іс-
торія фашистських рухів, юдо-
знавство і масонознавство.

Щоб поширювати фашист-
ську ідеологію серед різних 
верств і груп росіян, утворено 
кілька громадських організа-
цій: «Російський жіночий фа-
шистський рух» («Российское 
женское фашистское движе-
ние»), «Союз юних фашистів» 
(«Союз юных фашистов»), «Мо-
лодіжна спілка — Авангард» 
(«Молодёжный союз — Аван-
гард»), «Союз фашистських ді-
тей» («Союз фашистских кро-
шек»), а також студентські 
групи, спеціалізовані гуртки. 
Наприклад, серед заповідей 
фашистських «крошек» (зга-
даймо заповіді юних ленінців) 
є такий пункт: «Крошка» «ніко-
ли не грається з євреями, не 
бере нічого від євреїв і не роз-
мовляє з ними». 

А закінчимо наш огляд сло-
вами сучасного російського 
прихильника фашизму А. Ши-
ропаева: «Особа і справа го-
лови Російської Фашистської 
партії К. Родзаєвського є на-
дихаючим прикладом... По-
переду відчайдушна, кривава 
боротьба, багато загинуть з 
того й іншого боку, але наши-
ми жертвами, російським по-
двигом буде врятована Росія, 
а нею і весь світ». І не менше.

Олександр КУЧЕРУК, 
Національний музей

 історії України (Київ)

Фашистська Росія
«Слава Росії — 

смерть ворогам», 
або «Наш ідеал — 

фашистська монархія»
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Бліц-інформ
Пряма мова

Анатолій ГРИЦЕНКО:
«Ця трагедія має стати переломним 
моментом у протидії фашизму Путіна!»
Жахлива трагедія в небі над Україною. Одномоментна загибель 298 мирних 

іноземних громадян, у тому числі 80 дітей. Телефонні звіти терористів про збитий 
літак їхнім начальникам у ГРУ ГШ Збройних сил Росії. До того сотні загиблих і ти-
сячі поранених українців не змусили світову спільноту усвідомити небезпеку Пу-
тіна-фашиста для світу. Небезпеку для всіх і кожного! Дуже хотілося б, аби хоч те-
пер усвідомили і почали діяти більш рішуче. Бо якщо Путіна спільними зусиллями 
зараз не зупинити, то ракова пухлина російського фашизму може досить швидко 
перерости у метастази і спричинити набагато більші втрати для України, Європи і 
всього світу. Ця трагедія має стати переломним моментом на шляху до миру і спо-
кою. Бо якщо не стане, то миру і спокою ще довго не буде, і не лише в Україні...

Юрій ЛУЦЕНКО: 
«У небі Донбасу повторилася трагедія 
11 вересня 2001 року»
Те, що сталося із пасажирським літаком Малазійських авіаліній під Шахтар-

ськом, мало колись статися. Рано чи пізно терористи мали підняти планку своїх 
бандитських дій. Сьогоднішню трагедію в небі над Донбасом можна сміливо по-
рівнювати з терактами 11 вересня 2001 року в США. Заряджена терористична 
рушниця не могла не вистрілити. На жаль, вона вистрілила так гучно.

Постріл із путінської рушниці по мирному лайнеру почув увесь світ. 
Зараз у Слов’янську працює спеціальна група МВС, яка виявила поховання 

десятків закатованих бойовиками ДНР тіл місцевих мешканців. Свідки дають по-
казання про звірства терористів.

Викрадення, катування, спалення живцем, ґвалтування. Саме з цими людьми 
співпрацює Кремль. Саме їм він постачав спочатку автомати і гранатомети, потім 
— ПТУРСи і ПЗРК, потім — «Град», тепер — «Бук».

Постріл із путінської рушниці по мирному лайнеру почув увесь світ. І знову, як 
після теракту Бен Ладена, світ усвідомив, що тероризм не може бути локальним. 
Створені Кремлем на українському Донбасі терористичні республіки є загрозою 
для всього світу.

В українській  діаспорі пройшла хвиля пам’ятних 
акцій за загиблими 
малайзійського літака 
Українці висловили співчуття у зв’язку із трагедією зі збитим малайзійським авіа-

лайнером та провели низку акцій із засудження дій Росії. 
Зокрема, у Чикаго українська громада зібралася у центрі міста, де до акції долу-

чилися представники прибалтійських країн та Польщі. Мітингувальники виступили із 
гострим засудженням підтримки Росією терористів.

На багатолюдній 
Таймс-сквер зачитали 
імена всіх загиблих. Ак-
тивісти тримали плака-
ти «Україна відчуває ваш 
біль», частина з них сим-
волічно лягла на землю. 
Протестувальники вима-
гали зупинити путінський 
тероризм.

Проти путінського те-
роризму протестували 
українці разом із росія-
нами, угорцями, естонця-
ми та сирійцями в Оттаві.

Свічки скорботи за-
палили й українці в Австралії, яка втратила на борту авіалайнера 27 своїх співгромадян.

Українська діаспора Амстердама висловила співчуття мешканцям Нідерландів 
та звернулася зі словами підтримки до України. Проти російської окупації виступила 
українська громада Бразилії.

Віддали шану загиблим і українці Швеції. 
Українська всесвітня координаційна рада

ООН может кваліфікуваті катастрофу літака 
як військовий злочин 
Дії, які призвели до катастрофи Boeing-777 Малайзійських авіаліній на Сході Укра-

їни, можуть бути кваліфіковані як військовий злочин. Про це 28 липня заявила Верхо-
вний комісар ООН з прав людини Наві Піллей. 

Верховний комісар ООН з прав людини попередила всіх причетних до конфлікту 
на Сході України, в тому числі іноземних бойовиків, що «будуть докладені всі зусилля 
для забезпечення того, щоб будь-яка людина, яка здійснила серйозні порушення між-
народного права, включно з воєнними злочинами, була віддана в руки правосуддя». 

17 липня під Торезом (Донецька область) терористами був збитий пасажирський 
літак компанії «Malaysia Airlines», що здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. На 
борту знаходилися 298 осіб: 283 пасажири, серед яких 80 дітей і 15 членів екіпажу. 

18 липня президент США Барак Обама заявив, що у Вашингтона є дані, згідно з 
якими літак Boeing-777 був збитий ракетою, випущеною з контрольованого терорис-
тами району України. 

Встановлено громадянство всіх 298 осіб, що знаходилися на борту літака. Біль-
шість з них — громадяни Нідерландів. 

27 липня з’явилася перша інформація за результатами дослідження «чорних ящи-
ків» Boeing-777. Причиною аварії літака стала «потужна декомпресія в результаті вибу-
ху», яку могло спричинити потрапляння ракети в літак. 

У парламенті Німеччини вимагають 
забрати в Росії чемпіонат світу з футболу 2018 року
Заступник голови фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соці-

ального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі Міхаель Фукс вимагає забрати в Росії право на 
проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року. Одночасно політик пропонує обрати 
нову країну, яка прийматиме ЧС-2018.

«ФІФА слід обміркувати, чи варто проводити чемпіонат світу з футболу в Росії, якщо 
ця країна навіть не здатна гарантувати безпеку повітряних маршрутів», — зазначив 
політик. Фукс стверджує, що спортивний турнір можна без проблем провести в Німеч-
чині та Франції. На пропозицію Фукса пристали й інші депутати Бундестагу. 

Після авіакатастрофи MH17 на Донеччині заклики забрати в Росії право на про-
ведення чемпіонату світу з футболу 2018 року серед німецьких політиків стають усе 
гучнішими.

Суд розглядає позов Міністерства юстиції 
про заборону діяльності КПУ

Окружний адміністративний суд Києва 24 липня розпочав, а 
14 серпня продовжить розгляд позову Міністерства юстиції про 
заборону діяльності Комуністичної партії України. 

На засіданні 24 липня суд розглянув низку клопотань, зокре-
ма задовольнив клопотання КПУ про витребування у правоохо-
ронців інформації про хід розслідування кримінальних прова-
джень проти представників партії. Також суд задовольнив кло-
потання про витребування у Державної інвестиційної служби 
матеріалів про реєстрацію КПУ. Суд задовольнив клопотання і 
ввів у процес представників партій «ВО «Свобода», Української 
республіканської партії та Радикальної партії Олега Ляшка. 

Проти комуністів відкрили 
308 кримінальних проваджень

Правоохоронці відкрили 308 кримінальних проваджень про-
ти представників Комуністичної партії України.

Про це повідомила голова Державної реєстраційної служ-
би Ганна Оніщенко після засідання суду за позовом про забо-
рону КПУ. 

За словами Оніщенко, є докази того, що безпосередньо ке-
рівництво КПУ відкрито підтримувало анексію Криму, створення 
самопроголошених Донецької й Луганської республік і агітувало 
за приєднання частини Дніпропетровської області до Росії.

Також зібрано докази знущання комуністів над національни-
ми символами України й фінансування терористів ДНР і ЛНР.

8 мільйонів українців, знище-
них через терор голодом 1932 – 
1933 років. Близько 1 мільйона 
жертв «червоного терору». 500 ти-
сяч людей, включно з малими ді-
тьми, що кинуті до Сибіру або згину-
ли по дорозі до нього під час «роз-
куркулення» та «колективізації». 
Понад 1 мільйон громадян УРСР, 
знищених НКВС під час сталінсько-
го «Великого терору» у тридцятих. 

Десятки тисяч родин, при-
мусово переселених до Сибіру і 
Далекого Сходу з Галичини піс-
ля «золотого вересня». 150 тисяч 
убитих, 140 тисяч заарештова-

них, 200 тисяч висланих галичан 
наприкінці сорокових – початку 
п’ятдесятих.

Тотальне фізичне знищення 
всіх, хто боровся за волю влас-
ного народу: герої Крут, воїни 
Зимового походу під Базаром, 
нескорена УПА, Петлюра, Ко-
новалець, Бандера, пізніше — 
Стус, Тихий, Литвин... І ще сотні 
тисяч відомих та невідомих укра-
їнських героїв. 

Невдала спроба нового те-
рору під вивіскою ГКЧП у 1991-
му, заборона Компартії Постано-
вою ВРУ та її скасування, яке од-
разу відкинуло Україну на десят-
ки років назад.

По тому — майже 25-річна 
діяльність, спрямована на зни-
щення Української Незалежнос-
ті. Боротьба проти всього укра-
їнського і сучасного, проти будь-
чого, що дає Україні змогу під-
вестися з колін.

І ось трагічний 2014-ий — 
пряма підтримка комуністами 
окупації Криму Росією. Участь 
депутатів-комуністів у всіх голо-
суваннях та організації псевдо-
референдуму, що «оформлюва-

ли» цю окупацію. Пряма підтрим-
ка терористів на Донбасі. Пряма 
участь комуністів у діяльності те-
рористичних «республік», які ЗА-
РАЗ убивають наших військових 
та мирних людей. І ЖОДНОГО (!) 
слова засудження т.зв. ДНР, ЛНР 
та окупації Криму з боку фракції 
КПУ в українському парламенті.

Які ще аргументи потрібні 
окружному адміністративному 
суду міста Києва для заборони 
цієї злочинної партії?

Панове судді! На вас див-
ляться не тільки сущі в Украї-
ні зараз. Ви чинитимете право-
суддя перед Пам’яттю мільйонів 
убитих і закатованих комуніста-
ми. Мільйонів, знищених Голо-
домором. Мільйонів, так і не на-
роджених. Сотень, які загинули 
вже у теперішні трагічні дні. 

Панове судді, не забудьте ж 
про це ані на мить!

В'ячеслав КИРИЛЕНКО,
лідер партії «За Україну!», 

народний депутат України

(«Українська правда», 
24.07.2014)

Компартія  —  перед забороною

Пікет у пам’ять загиблих провели представники 
білоруської, грузинської та української громад у Нью-Йорку.

Єврореволюція знесла  пам’ятники комуністичному 
ідолу Леніну не лише в столиці України Києві, а й 

в багатьох  містах і селах країни.  В тому числі 
в Чернігові, де від пам’ятника зостався лише 

п’єдестал, на якому патріоти зробили ось цей напис.

Заборона як встановлена 
справедливість

«Парламент» 
терористів з «ДНР» 

очолив комуніст
Про це повідомив речник 

інформаційно-аналітичного 
центру РНБО Андрій Лисенко. 

«За оперативною інформа-
цією, головою самопроголо-
шеного парламенту так званої 
«ДНР» обрано члена Комуніс-
тичної партії України», — ска-
зав він на брифінгу. 

Як відомо, увечері 22 лип-
ня так звані «депутати» «ДНР» 
за відсутності кворуму прого-
лосували за обрання нового 
голови так званої «Верховної 
ради». Новим «спікером» обра-
но Бориса Литвинова, який ра-
ніше обіймав посаду «керую-
чого справами ради міністрів» 
ДНР.

За даними ЗМІ, Литвинов 
є колишнім керівником Кіров-
ського районного осередку 
Компартії України в Донецьку.

Фракцію Компартії 
у Верховній Раді розпущено 

Голова Верховної Ради Олександр Тур-
чинов оголосив на засіданні 23 липня про 
розпуск фракції Компартії у Верховній Раді 
7 скликання.

Відкриваючи засідання парламенту, він 
сказав, що ця фракція нараховує вже мен-
ше 23 депутатів: «Оголошую про розпуск де-
путатської фракції Комуністичної партії Укра-
їни у Верховній Раді 7 скликання. Це історич-
на подія. Я сподіваюся, що ніколи більше кому-
ністичних фракцій в українському парламенті 
не буде».

Як відомо, 22 липня депутати внесли зміни 
до регламенту парламенту, які дозволили роз-
пустити фракцію КПУ. 23 липня цей закон було 
опубліковано в офiцiйному виданні парламен-
ту — газеті «Голос України», відтак він набув 
чинності. Закон дозволяє голові ВР розпуска-
ти фракції за відсутності мінімальної необхід-
ної кількості депутатів — 23. Закон також до-
зволяє депутатам, які обиралися по мажори-
тарному округу, але їхня партія не пройшла до 
ВР, вступати не тільки до депутатської групи, 
а й до будь-якої фракції.
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Бліц-інформ
П’єр Рішар: 80-річчя
П’єр Рішар (фр. 

Pierre Richard, по-
вне ім’я — П’єр Рі-
шар Моріс Шарль 
Леопольд Дефей, 
фр. Pierre-Richard 
Maurice Charles 
Leopold Defays) — 
французький ак-
тор театру і кіно, 
режисер.

Народився 16 
серпня 1934 року 
в місті Валансьєн у родині текстильного 
промисловця. Виховувався у сім’ї свого 
діда, нащадка стародавнього аристокра-
тичного роду, що жив на півночі Франції. 
Досягнувши повноліття, П’єр Рішар виїхав 
до Парижа вчитися на драматичних кур-
сах. Однак у театрі йому не щастило — за-
вжди давали ролі другого плану. Він був 
змушений підробляти виступами на під-
мостках кафе-театрів, рядових кабаре і 
престижних мюзик-холів. Рішар добре тан-
цював.

1967 року режисер Ів Робер запросив 
його зніматися у фільмі «Блаженний Олек-
сандр». Після цього Рішар знімався у відо-
мих комедіях Робера: «Високий блондин у 
чорному черевику», «Повернення високого 
блондина», «Близнюк».

1976 року Рішар знявся у фільмі «Іграш-
ка» режисера Франсіса Вебера. 1981 року 
у фільмі того ж Вебера «Невезучі» виник 
знаменитий дует П’єра Рішара з Жераром 
Депардьє. Цей фільм дав рекордні касові 
збори, і Вебер зняв ще два фільми з цими 
акторами —  «Татусі» і «Втікачі».

1996 року Рішар знявся у комедії гру-
зинського режисера Нани Джорджадзе 
«Тисяча й один рецепт закоханого кухаря». 
1996 року грав у театрі «Алеф». З виста-
вою «Убивство у Вальпараїсо» він побував 
в Україні й у Росії.

Свій перший фільм «Розсіяний» Рішар 
зняв 1970 року.

1988 року представив на Х фестива-
лі нового латиноамериканського кіно свій 
документальний фільм «Розкажіть мені 
про Че», знятий ним на Кубі. Фільм містить 
спогади людей, близько знайомих з кубин-
ським революціонером Ернесто Че Гевара, 
а також кадри кінохроніки про нього.

Наприкінці 1980-х років П’єр Рішар за-
снував власну компанію «Фіделін фільм», 
що займалася виробництвом і прокатом 
фільмів, а також випуском платівок із піс-
нями самого актора.

Крім кіностудії, за порадою свого дру-
га, актора й винороба Жерара Депардьє, 
П’єр Рішар придбав виноградники на пів-
дні Франції. Щороку він виставляє на про-
даж кілька десятків тисяч пляшок вина, 
яке експортують до Бельгії.

Білоруси підтримують 
Україну
Координатор комітету та керівник 

Ліги «Громадянський вердикт» Ігор Рин-
кевич заявив під час-прес-конференції 
в Києві, що «Білоруський комітет солідар-
ності з Україною» займатиметься пропа-
гандою українського в Білорусі, підтрим-
кою українців у боротьбі з російською 
окупацією.

За його словами, у рамках діяльнос-
ті Комітету солідарності з Україною також 
запланована популяризація української 
мови, культури та історії в Білорусі: «Ро-
сійські ЗМІ монополізували інформацій-
ний простір у Білорусі. Через це наш Ко-
мітет лобіюватиме створення українсько-
го телеканалу в Білорусі, щоб була інша 
позиція, інша думка. Ми хочемо розбити 
міф про Шухевича, Бандеру. Хочемо по-
пуляризувати Україну. Я пройшовся по 
книгарнях у Мінську і не знайшов нічо-
го, з чого можна було би вивчити Украї-
ну. Тому плануємо багато акцій — серце 
болить за Україну. Ви змагаєтеся, а зна-
чить, і нам буде легше. Ви зараз змагає-
теся і за Білорусь також».

Нещодавно як журналіст я по-
бував у творчому відрядженні в 
Гомелі, сусідньому до нас облас-
ному центрі Білорусі. 

Це всього 115 кілометрів — 
ближче, ніж від Чернігова до Киє-
ва. Дістатися неважко, регулярно 
між нашими містами ходять авто-
буси, можна й електричкою. Я по-
їхав автобусом. 

Утім, дорога зайняла понад 
три години. Автобус іде через Ріп-
ки, села, бере людей дорогою. 
Але головна трата часу — на кор-
доні, адже це хоч і ближнє, але 
все ж зарубіжжя. Що туди, що на-
зад — на кордоні затримуєшся на 
годину – півтори. Може, це ще й 
пов’язано з напруженою ниніш-
ньою ситуацією в Україні. 

Для порівняння: у травні я 
вкотре їздив у Польщу, до міста 
Перемишль. І кордон, притому з 
країною Євросоюзу і НАТО, прохо-
див на пішохідному переході зна-
чно швидше. Туди — десь за півго-
дини, бо йшло чимало люду купу-
вати-продавати, а назад узагалі 
за якісь 10 хвилин. 

На кордоні з Білоруссю стояли 
значно довше, проходячи такий 
же паспортний і митний контроль. 
Як і до Польщі, митники тут насам-
перед контролювали норму пере-
везення спиртного (2 літри) і ци-
гарок.

Урешті, пасажири нашого ав-
тобуса, кількадесят людей, благо-
получно все пройшли, і невдовзі 
ми вже в’їжджали до Гомеля. 

А тепер короткі нотатки з 
міста і кілька фото. Гомель, де 
я не був давненько, як і раніше 
— чисте, впорядковане зеле-
не місто. Хоч і набагато молод-
ше від Чернігова, але теж до-
волі древнє, одне з найдавні-
ших слов’янських міст — йому 
вже  тисяча років. Таких давніх 
пам’яток церковної архітектури, 
як у нас, нема, але чимало ціка-
вих будинків 19 – 20 століть, по-
при те, що Гомель, як і загалом 
Білорусь, доволі постраждав у 
роки Другої світової війни. 

Окраса міста і улюблене місце 
відпочинку — парк і набережна 
над Сожем, притокою Дніпра. Тут 
розташована перлина архітекту-
ри — палац графа Рум’янцева. 

Сила-силенна гастролерів із 
Росії, колективів і виконавців, які 
надто добре відомі й у нас (прав-
да, в Україні останнім часом їх 
значно поменшало), які безкі-
нечно товчуться з гастрольним 
«чесанням» (так це називають) 
по теренах колишного Союзу. Всі 
щити і тумби для афіш геть обкле-
єні оголошеннями цих концертів 
і вистав. Але цікаве і власне те-
атрально-мистецьке життя міста. 

У місті все більше модних мар-
кетів, бутиків та інших торгових 
закладів закордонного товару. 
Білоруських книг у книгарнях до-
статньо, правда, самих книгарень 
негусто, втім, як і в Чернігові.

Книги недешеві, як і в нас. Га-
зет у кіосках теж немало, росій-
ською і білоруською мовами. Тон 
їх переважно бадьорий, хоча де-
які видання порушують і серйоз-
ні проблеми. Натомість чорноти і 
жовтизни значно менше, ніж у на-
шій пресі. Є й опозиційні газети, 
в тому числі найстаріша — «Наша 
Ніва», але коштує вона удвічі – 
утричі дорожче від інших газет. 

Про ціни і загалом прозу жит-
тя. Я колись писав, що не варто 
зіштовхувати лобами дві сусідні 
країни, братні народи і спереча-
тися, у кого життя краще. Щось 
краще у нас, щось — у них, але 
загалом за європейськими мір-
ками обоє ми дуже відстаємо (за 
мірками, скажімо, тої ж сусідньої 
з Білоруссю Польщі, куди доволі 
масово їздять на заробітки біло-

руси із прилеглих до неї західних 
областей). 

Весняна девальвація націо-
нальної валюти відбулася одно-
часно з Україною і в Росії та Бі-
лорусі. Всі валюти виявилися 
практично однаково прив’язані 
до євро і долара. Білоруський 
«рубль» знецінився, як і наша 
гривня, майже у півтора рази.

Розбиратися нам у білорусь-
ких грошах і цінах доволі просто: 
співвідношення приблизно один 
до тисячі. Тобто наша гривня — 
це тисяча рублів. Але, якщо точ-
ніше, то трохи менше — десь 900. 
Або, по-іншому, 1000 рублів — це 
1 гривня і 10 копійок. Отак і вира-
ховуйте. Втім, товару за тисячу я 
щось так і не побачив.

Якщо вже комусь хочеться по-
рівнювати, зарплата у гомельців (у 
середньому, звичайно, але якось 
же рахувати треба) десь на 15 – 
20 відсотків більша, ніж у черні-
гівців, однак приблизно на стільки 
ж вищі й ціни. Особливо дорожча-
ють продукти харчування. У цьо-
му і є причина й сенс поїздок го-
мельців до Чернігова — купува-
ти тут дешевші продукти (собі чи 
й на продаж). Правда, останніми 
місяцями ці поїздки, ця закупівля 
і торгівля значно скоротилися. Бі-
лоруси залякані російським теле-
баченням, яке поширює «страшил-
ки» про Україну. Але поволі, насам-
перед через контакти журналістів, 
міської влади обох обласних цен-
трів ці взаємини оживають. Адже 
Чернігів і Гомель —міста-побрати-
ми, а наші області давно дружать і 
співпрацюють. 

Скажу чесно, мені не вдалося 
купити щось із гомельських про-
дуктів додому: нема сенсу, все 
значно дороче, ніж у нас. Хіба що 
купив для екзотики смачного міс-
цевого хліба. 

Весною в Гомелі різко подо-
рожчав проїзд у міському тран-
спорті. Основний вид його, як і в 
Чернігові, — тролейбуси, але, на 
відміну від нас, тут збережено на 
маршрутах і великі автобуси (ско-
ро, кажуть, їх відновлять і в Чер-
нігові). Так от, проїзд у транспор-
ті коштує 3200 рублів — це якщо 
купуєте талон на вулиці, в кіоску, і 
3700 рублів, якщо в самому тро-
лейбусі чи автобусі. А це вже 4 
гривні. Проїзд у міській маршрут-
ці коштує близько 8 гривень. Так 
що чернігівцям тут нарікати гріх, 
хоча, звичайно, і їм будь-яке по-
дорожчання неприємне. 

Білоруську мову в місті почу-
єш нечасто, хіба що в середови-
щі інтелігенції чи студентів. Проте 
вже біля автовокзалу я побачив 
великий рекламний щит (на фото). 
Молодий усміхнений білорус го-
ворить (напис білоруською): «Мае 
першае слова «ПОСПЕХ». Якім бу-
дзе твае першае слова на роднай 
мове?» «Поспех» — білоруською 
«успіх». Це соціальна реклама Мі-
ністерства освіти Білорусі, яке та-
ким чином пропагує серед молоді 
рідну мову. 

Білоруси, як і раніше, прості, 
привітні люди, з симпатією став-
ляться до нас, українців. Біля каси 
автовокзалу зі мною розговорив-
ся один чоловік, трішки веселень-
кий, років 50-ти. Почувши, що я 
купую квиток на Чернігів, спер-
шу назвав мене «бандерівцем». 
Додав, що я у своєму піджаці (до-
волі звичайному) чомусь схожий 
на американця. Врешті, ми ціл-
ком порозумілися, і мій співроз-
мовник з симпатією заговорив 
про нашу Єврореволюцію і Май-
дан: «Які ви, українці, молодці!» Я 
побажав йому миру і достатку на 
його чудовій білоруській землі.

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Гомель, Білорусь сьогодні
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Сторінками старих газет
Рубежи новаторов
Коллектив рационализаторов и изобре-

тателей Новгородского производственного 
объединения «Комплекс» досрочо выполнил 
социалистические обязательства, принятые 
на одиннадцатую пятилетку. От внедрения по-
ступивших новшеств получен экономический 
эффект, превышающий три миллиона 600 
тысяч рублей.

Гонимые бесправием
В США зарегистрировано около трёх мил-

лионов бездомных граждан.
Отгородившись от Америки обездоленной 

глухой стеной безразличия, Белый дом пред-
принимает настойчивые попытки облачиться 
в тогу «правительства народа и для народа», 
денно и нощно заботящегося о простых аме-
риканцах. 

Печальный рекорд
Число самоубийств в Японии в 1983 

году по сравнению с предшествующим го-
дом выросло на 20 процентов и составило 
25 202. Согласно статистике — это печальный 
рекорд последних лет. Кроме психически 
неуравновешенных лиц, среди лишивших 
себя жизни особенно много безработных, 
разведённых и служащих на ответственных 
постах в банках и компаниях. 

(«Известия», орган Верховного Совета СССР, 
27.04.1984 г.)

 

Новый год, 
новые надежды
Часы истории отсчитывают первые дни но-

вого 1979 года, которому передал эстафету 
времени 1978-й, ставший годом плодотворно-
го труда по претворению в жизнь исторических 
решений ХХV съезда КПСС, первым годом дей-
ствия новой Конституции СССР… Достигнуты 
новые успехи в коммунистическом строитель-
стве, и в результате возросли материальные и 
духовные силы нашей великой Родины. 

На благо мирного 
будущего человечества
Огромный личный вклад Генерального се-

кретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товарища Л. И. Бреж-
нева в борьбу за торжество политики мира и 
социального прогресса, предотвращение но-
вой войны завоевал выдающемуся советскому 
партийному и государственному руководителю 
глубокое уважение и признательность миллио-
нов людей на нашей планете. 

Гордон Шаффер, лауреат международной 
Ленинской премии мира, 

член Всемирного Совета Мира.

Высшая форма 
народовластия
Среди великих достижений Советского 

государства самым замечательным являет-
ся сформирование нового человека, хозяина 
страны, у которого на первом месте стоят не 
узколичные, а общественные интересы, забота 
о благе всего народа. 

В ожидании 
«глубочайшей депрессии» 
Реальные перспективы спада деловой ак-

тивности в Соединённых Штатах вызывают 
серьёзную тревогу американцев. Это прояв-
ляется в снижении капиталовложений и сокра-
щении покупательной способности населения, 
откладывающего деньги на «чёрный день». 

(«За рубежом», еженедельная газета 
Союза журналистов СССР, 5.01.1979 г.)

Намічене виконаємо
Працівники міжколгоспного об’єднання по 

виробництву яєць та м’яса птиці, як і всі радянські 
люди, прагнуть ознаменувати завершальний рік 
десятої п’ятирічки новими трудовими досягнення-
ми і зробити його роком ударної ленінської робо-
ти. За почином кавалерів ордена Леніна району і 
області, оператори взяли на себе підвищені соці-
алістичні зобов’язання. Їх слово — до 110-ї річни-
ці з дня народження В. І. Леніна виробити не мен-
ше 2200 тисяч штук дієтичних яєць.

(«Поліська правда», орган Куликівського
 райкому Компартії і райвиконком, 

Чернігівська область, 3.01.1980 р.).

Департамент у справах на-
родів Республіки Саха (Яку-
тія, Російська Федерація) че-
рез Українську всесвітню ко-
ординаційну раду (УВКР) запро-
сив мене і заслужену артистку 
України Світлану Мирводу на 
проведення Днів української 
культури, присвячених 200-літ-
тю Кобзаря.

Дорога до міста Якутська 
пролягала через Москву. Тут до 
нас приєдналася моя давня зна-
йома — Любов Петрівна Дячен-
ко, голова Українського конгре-
су Росії. Маючи чимало часу до 
вильоту, ми завітали до Наці-
онального культурного центру 
України на Арбаті. Нас привітно 
зустрів колектив цього україн-
ського закладу на чолі з дирек-
тором Володимиром Мельни-
ченком. 

7 годин перельоту, 6 ти-
сяч кілометрів — і ось місто 
Якутськ, столиця республіки, на 
річці Лєні.

Українське громадсько-
культурне земляцтво ім. Тараса 
Шевченка «Криниця» було ство-
рено в Якутську 1991 року, і тоді 
його очолила Любов Петрівна 
Дяченко.

Українська громада Якутії 
запропонувала нам надзвичай-
но насичену програму на всі дні 
перебування в місті. 

Під час зустрічей зі школя-
рами і колективами шкіл (№№ 
26, 33) ми дізналися, що тут ді-
ють факультативи українознав-
ства. Діти можуть ознайомитися 

з українською історією, літера-
турою, фольклором, проводять 
разом із педагогами заходи до 
українських свят. Учителі й учні 
цих шкіл з цікавістю слухали 
розповіді про Тараса Шевченка, 
пісні у виконанні Світлани Мир-
води, були дуже раді переданим 
УВКР невеликим дарункам з 
України і у відповідь співали нам 

пісень, читали вірші Шевченка.
Завдяки спілкуванню з му-

зейними працівниками Якут-
ська й огляду експозицій та му-
зейних колекцій ми отримали 
уявлення про культуру та еконо-
міку республіки. Надзвичайно 
багата якутська земля на алма-
зи, золото, срібло.

Колектив музею і центру 
хомуса зустрів нас невеликим 

концертом, ми відповіли укра-
їнськими піснями. Зачарувала 
виконанням народної музики у 
супроводі хомуса і бубна Ольга 
Подлужна. Ця молода красуня-
українка народилася на землі 
Олонхо й увібрала в себе місце-
ву культуру. 

У музеї хомуса ми побачили 
старовинну українську бандуру 

та українські дримби (хомуси).
Декілька разів запросили 

нас поговорити про творчість 
Кобзаря в прямому ефірі Наці-
ональної телекомпанії «Саха». 
Інтерес до Тараса Шевченка в 
Якутії не згасає, адже ще у да-
лекому 1911 році політичні  за-
сланці провели тут Шевченків-
ський вечір до 50-річчя від дня 
смерті поета.

Заключним акордом був ве-
чір, присвячений 200-літтю Та-
раса Шевченка, в якому бра-
ли участь представники влади, 
церкви, місцеві артисти та ху-
дожні колективи, а також ко-
лективи українських громад із 
м. Алдана, смт Хандига. Незвич-
но і щемливо звучав «Заповіт» 
українською, якутською, бурят-
ською, азербайджанською, ві-
рменською, евенською та росій-
ською мовами, лунали душев-
ні пісні на вірші Кобзаря. Дитя-
чі ансамблі виконали українські 
танці.

За дорученням голови УВКР 
Михайла Ратушного ми вручи-
ли ювілейні медалі УВКР «200 
років з дня народження Т. Шев-
ченка» активістам української 
громади Тетяні Дяченко, Оксані 
та Ользі Бор. Керівник департа-
менту у справах народів Респу-
бліки Саха пан Сергучов одер-
жав грамоту УВКР за сприяння 
діяльності української громади 
республіки.

Далі були розповіді про 
Шевченка-художника, поета, 
громадянина. Зачарувала при-
сутніх піснями й романсами та-
лановита Світлана Мирвода. На 
завершення вечора священик 
зі сцени закликав свою пара-
фію молитися за мир в Україні. 

 
Надія ОРЛОВА, 

завідувачка літературно-
меморіального будинку-музею 

Тараса Шевченка у Києві

Перша світова війна — 
глобальний збройний конфлікт, 
який відбувався перш за все в 
Європі від 1 серпня 1914-го по 
11 листопада 1918 року. Під 
час неї загинуло понад дев’ять 
мільйонів солдатів і цивільних 
жителів. 

Сили Антанти на чолі з 
Францією, Росією, Великобри-
танією і з 1917 року США пе-
ремогли держави Четверно-
го Союзу (також відомі як цен-
тральні держави) на чолі з Ав-
стро-Угорщиною, Німеччиною, 
Болгарією та Османською імпе-
рією. Італія приєдналася до Ан-
танти 1915 року.

Боротьба, яка велася на 
Західному фронті, проходила 
уздовж системи траншей і укрі-
плень. Ці ряди укріплень тяг-
нулися від Північного моря до 
Швейцарії. На Східному фронті 
розлогі східні рівнини і обмеже-
на мережа залізниць запобігли 
безвихідному стану ведення 
траншейної війни. Воєнні дії та-
кож проходили на морі й упер-
ше в повітрі.

Війна спричинила розпад 
чотирьох імперій: Австро-Угор-
ської, Німецької, Османської і 
Російської. Німеччина втрати-
ла свої колоніальні території, а 
такі країни як Чехословаччина, 
Естонія, Фінляндія, Латвія, Лит-
ва, Польща та Югославія отри-
мали незалежність. Ціна ве-
дення війни також сформувала 
ґрунт для розпаду Британської 
імперії.

Перша світова війна визна-

чила кінець старого світового 
порядку, котрий склався після 
Наполеонівських війн. Резуль-
тат конфлікту був важливим 
чинником для виникнення Дру-
гої світової війни.

28 червня 1914 року в Са-
раєві сербський студент Гав-
рило Принцип убив ерцгерцо-
га Франца Фердинанда, спад-
коємця австро-угорського 
престолу. Студент був членом 
організації «Млада Босна», яка 
мала на меті об’єднання всіх 
південних слов’ян та їхню неза-
лежність від Австро-Угорщини. 

Сараєвське вбивство спри-
чинило ряд стрімких подій, які 
переросли в повномасштаб-
ну війну. 23 липня Австро-Угор-
щина висловила звинувачення, 
що за вбивством стоять серб-
ські діячі, й висунула ультима-
тум до Сербії, щоб та покара-
ла причетних до скоєного та до-
пустила австрійську поліцію на 
свою територію. Того ж дня Сер-
бія оголосила мобілізацію і за-
явила, що погоджується лише 
на часткові умови ультиматиму. 
26 липня Австро-Угорщина ого-
лосила мобілізацію і підвела 
війська до кордону із Сербією. 

28 липня Австро-Угорщи-
на, у зв’язку з невиконанням 
умов ультиматиму, оголосила 
Сербії війну. Вона невдовзі пе-
реросла у Першу світову. Голо-
вні європейські країни були в 
стані війни протягом декількох 
тижнів через схему договорів 
колективної оборони і складно-
го характеру міжнародних со-
юзів. Хоча вбивство і призве-

ло до початку війни, воно ви-
явилось останнім у довгій по-
слідовності причин і подій, які 
налаштовували нації Європи 
на війну між собою.

Росія також хотіла скорис-
татися моментом, аби знищи-
ти останнє сильне гніздо укра-
їнського національного руху в 
Галичині, що загрожувало її ве-
ликодержавним імперіалістич-
ним планам і цілісності Росій-
ської імперії. 

Україна не залишалася 
осторонь цієї трагедії. Значна 
її територія  опинилася у при-
фронтовій смузі, а в Галичині, 
Буковині, Прикарпатті розгор-
нулися бойові дії. Україна стала 
центром територіальних зазі-
хань з боку протиборчих сторін 
— Російської імперії та Австро-
Угорської, далекосяжні плани 
щодо України мала кайзерів-
ська Німеччина.

1 серпня 1914 р. Німеччина 

оголосила війну Росії — поча-
ток Першої світової війни.

3 серпня 1914 р. Німеччи-
на оголосила війну Франції та 
Бельгії.

4 серпня 1914 р. Велико-
британія (та її домініони — Ка-
нада, Австралія, Нова Зелан-
дія, Південно-Африканський 
союз, Індія) оголосила війну Ні-
меччині.

6 серпня 1914 р. Австро-
Угорщина оголосила війну 
Росії. 

6 серпня 1914 р., Балкани. 
Сербія та Чорногорія оголосили 
війну Німеччині.

11 листопада 1918 р., За-
хідний фронт. Комп’єнське 
перемир’я країн Антанти з Ні-
меччиною. Капітуляція німець-
ких військ: припинення воєн-
них дій, здача Німеччиною сухо-
путного і морського озброєння, 
виведення військ з окупованих 
територій.

Святкування 200-ліття 
Тараса Шевченка в Якутії

100 років від початку 
Першої світової війни
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7 серпня
Народилися: 1819 — Пантелеймон Куліш, укра-

їнський письменник; 1880 — Володимир Винничен-
ко, український письменник та державний діяч.

Померли: 1921 — Олександр Блок, російський 
поет, драматург, перекладач; 1941 — Рабіндранат 
Тагор, бенгальський та індійський письменник, Но-
белівський лауреат (1913).

8 серпня
Народилися: 1834 — Осип-Юрій Федькович, 

український письменник.
Померли: 1947 — Антон Денікін, російський ге-

нерал; 1949 — Іван Піддубний, український борець, 
чемпіон світу; 1991 — Іван Кожедуб, льотчик-вини-
щувач.

9 серпня
1803 — перша демонстрація пароплава, ви-

найденого Робертом Фултоном.
1848 — на Буковині скасовано кріпацтво.
1945 — США скинули ядерну бомбу на Нагасакі. 

Постраждало півмільйона людей.
Народилися: 1938 — Леонід Кучма, другий пре-

зидент України; 1973 — Олександр Пономарьов, 
український співак.

10 серпня
1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у 

світі міжміський телефонний дзвінок.
Народилися: 1895 — Михайло Зощенко, росій-

ський письменник.
Померли: 1907 — Марко Вовчок, українська 

письменниця.

11 серпня
1891 — у Києві почав функціонувати кінний 

трамвай.
1906 — в Англії Юджин Ласт запатентував зву-

кове кіно.
1989 — пленум Верховного суду УРСР реабілі-

тував усіх засуджених у справі Спілки визволення 
України.

Померли: 1680 — Іван Сірко, кошовий отаман 
Запорозької Січі (1660 – 1680); 1932 — Максимілі-
ан Волошин, російський поет.

12 серпня
Народилися: 1911 — Андрій Білецький, україн-

ський мовознавець.
Померли: 1848 — Джордж Стівенсон, англій-

ський інженер і винахідник, батько паровоза і заліз-
ниці; 1900 — Вільгельм Стейніц, австро-американ-
ський шахіст, перший офіційний чемпіон світу (1886 
– 1894); 1925 — Володимир Самійленко, україн-
ський поет-лірик, сатирик, драматург, перекладач; 
1953 — Євген Оскарович Патон, український акаде-
мік, засновник Інституту електрозварювання.

13 серпня
1961 — початок будівництва Берлінської стіни.
Народилися: 1926 — Фідель Кастро, кубин-

ський політик та революціонер.
Померли: 1946 — Герберт Уеллс, англійський 

письменник-фантаст; 1956 — Якуб Колас, білорусь-
кий письменник; 1984 — Тигран Петросян, 9-ий чем-
піон світу з шахів.

14 серпня
1385 — укладено Кревську унію — угоду між 

Польщею і Великим князівством Литовським, що пе-
редбачала об’єднання цих країн в єдину державу.

1775 — Катерина ІІ видала царський маніфест, 
який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.

1947 — Пакистан та Індія здобули незалежність 
від Великої Британії.

1980 — на Ленінській верфі у Гданську (Польща) 
під проводом Леха Валенси 17000 робітників поча-
ли страйк, що передував демократизації Польщі і 
поваленню комуністичного ладу.

Померли: 1956 — Бертольт Брехт, німецький 
письменник і драматург; 2004 — Чеслав Мілош, 
польський і американський поет, лауреат Нобелів-
ської премії (1980).

15 серпня
1873 — відкрито рух потягів по всій залізничній 

лінії Київ – Берестя завдовжки 560 км.
Народилися: 1769 — Наполеон Бонапарт, ім-

ператор Франції; 1771 — Вальтер Скотт, шотланд-
ський письменник; 1939 — Володимир Дрозд, укра-
їнський письменник.

16 серпня
1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Без-

бородька відкрито гімназію вищих наук (нині — Ні-
жинський університет імені Миколи Гоголя).

Народилися: 1934 — П’єр Рішар, французький 
актор театру і кіно, режисер.

Померли: 1949 — Маргарет Мітчелл, амери-
канська письменниця, авторка знаменитого роману 
«Звіяні вітром». 

17 серпня
1982 — створено перший компакт-диск.
Народилися: 1942 — Муслім Магомаєв, радян-

ський естрадний та оперний співак.
Померли: 1982 — Ігор Шамо, український ком-

позитор.

18 серпня
1941 — співробітники НКВС підірвали греблю 

ДніпроГЕСу.
Народилися: 1836 — Олександр Кониський, 

український письменник, публіцист.
Померли: 1227 — Чингісхан, полководець, за-

сновник Монгольської імперії (1206); 1850 — Оно-
ре де Бальзак, французький письменник; 1997 — 
Марія Приймаченко, українська художниця.

19 серпня
1839 — у Франції винайдено дагеротип — при-

лад, який відтворює зображення предметів.
1992 — у Києві почав роботу Перший всесвітній 

форум українців.

20 серпня
1896 — у Києві відбулося освячення собору 

святого Володимира.
1912 — Томас Едісон запатентував фонограф і 

електробатарею.
1968 — СРСР та країни Варшавського пакту пе-

ретнули кордони Чехословаччини для придушення 
Празького повстання.

Народилися: 1939 — Валерій Шевчук, україн-
ський письменник-шістдесятник.

Померли: 1843 — Григорій Квітка-
Основ’яненко, український письменник; 1980 — 
Джо Дассен, французький співак.

21 серпня
Народилися: 1871 — Леонід Андрєєв, росій-

ський письменник.
Померли: 1925 — Осип Маковей, український 

поет, прозаїк, публіцист, критик, літературозна-
вець, перекладач; 1940 — Лев Троцький, більшо-
вицький лідер.

22 серпня
1864 — підписана перша Женевська конвен-

ція, утворено товариство Червоного Хреста.
Померли: 1651 — Єремія Вишневецький, поль-

сько-український князь.

23 серпня
Європейський день пам’яті жертв сталінізму 

та нацизму
1939 — у Москві підписано пакт Молотова – 

Ріббентропа.
Народилися: 1867 — Осип Маковей, україн-

ський письменник. 

24 серпня
День Незалежності України
1949 — набрав чинності договір про створен-

ня НАТО.
Народилися: 1899 — Хорхе Луїс Борхес, арген-

тинський письменник; 1927 — Левко Лук’яненко, 
український політик, Герой України.

Померли: 1745 — Олекса Довбуш, ватажок 
опришків у Карпатах.

25 серпня
1991 — Білорусь проголосила незалежність від 

СРСР.
Народилися: 1530 — Іван IV Грозний, перший 

московський цар; 1924 — Павло Загребельний, 
український письменник; 1940 — Микола Жулин-
ський, академік НАН України.

Померли: 1698 — Петро Дорошенко, гетьман 
Війська Запорозького; 1963 — Іван Багряний, укра-
їнський письменник.

26 серпня
1657 — гетьманом України обрано Івана Вигов-

ського.
Народилися: 1451 — Христофор Колумб, іс-

панський мореплавець, першовідкривач Америки; 
1914 — Хуліо Кортасар, аргентинський письменник.

Померли: 1982 — Анна Герман, польська 
естрадна співачка.

27 серпня
1900 — у Британії почали курсувати перші між-

міські автобуси.
1977 — на Чорнобильській АЕС пущено перший 

блок.
Народилися: 1856 — Іван Франко, письмен-

ник, учений, громадсько-політичний діяч, публіцист; 
1902 — Юрій Яновський, український письменник, 
журналіст; 1941 — Богдан Ступка, український ак-
тор театру і кіно.

28 серпня
Народилися: 1749 — Йоганн Вольфганг фон 

Гете, німецький письменник. 
Померли: 1921 — Григорій Чупринка, україн-

ський поет, у 1919 — керівник повстання проти біль-
шовиків на Чернігівщині.

Календар Чернігівщини
11 серпня 1863 р. у с. Козари Козелецького по-

віту народився Олександр Фролов, підполковник Ар-
мії УНР. 

13 серпня 1892 р. у с. Красавець Козелецького 
повіту народився Іван Савосько, підполковник Ар-
мії УНР. 

15 серпня 1872 р. у с. Обичів Прилуцького по-
віту народився Степан Сірополко, видатний україн-
ський просвітянин і педагог. 

16 серпня 1884 р. у с. Костобобрів Новгород-
Сіверського повіту народився Ісак Мазепа, голова 
уряду УНР.

17 серпня 1897 р. у с. Богданівка Прилуцько-
го повіту народився Андріян Марущенко-Богданів-
ський, начальник штабу 2-ї бригади окремої кінної 
дивізії Армії УНР, підполковник Армії УНР, історик. 

18 серпня 1836 р. у с. Переходівка на Чернігів-
щині народився Олександр Кониський, письменник, 
педагог, перекладач.

20 серпня 1874 р. на Чернігівщині народився 
Олександр Дорошкевич, генеральний хорунжий Ар-
мії Української держави. 

25 серпня 1887 р. у м. Прилуки народився 
Олександр Ярошевський, сотник Армії УНР, інженер, 
громадський діяч.

26 серпня 1867 р. у с. Клинці народився Петро 
Чубченко, підполковник Дієвої Армії УНР. 

27 серпня 1774 р. у м. Прилуки народився Пав-
ло Білецький-Носенко, письменник, педагог. 

Календар всесвітньої історії

Активісти укладають громадський 
рейтинг національних реліквій та свя-
тинь. Ідеться про знакові для спільної іс-
торичної пам’яті предмети, які перебува-
ють у державних музеях і приватних ко-
лекціях в Україні та поза її межами.

Організатори наголошують, що йдеть-
ся не про географічні місця та споруди, а 
саме про окремі артефакти.

«Під реліквіями ми маємо на ува-
зі рухомі пам’ятки, — зазначив коорди-
натор проекту, історик Кирило Галушко. 
— Йдеться про речі, які гідні найбільшої 
шани в народі».

За словами науковця, хоча в Україні є 
закон про Реєстр рухомих пам’яток націо-
нального значення, але самого реєстру не 
укладено.

«Ми взагалі не маємо єдиної бази да-
них про те, чим є ті два мільйони експона-
тів вітчизняних державних музеїв. Я вже 
не кажу про приватні, — наголосив істо-
рик. — Ми не знаємо, що ми зберігаємо».

Голосування відбувається на некомер-
ційному сайті credo.ua.

Нині можна проголосувати за:
— перший «Кобзар» Шевченка 1840 

року видання;
— знайдений недавно на Хортиці (За-

поріжжя) меч, який міг належати князю 
Святославу;

 — перші руські монети з тризубом ки-
ївського князя Володимира Великого;

— золоту пектораль IV ст. до н.е. зі 
скіфського поховання на Дніпропетров-
щині;

 — найдавніші з відомих історикам му-
зичні інструменти з Мізинської стоянки 
(Чернігівщина) епохи палеоліту;

— Пересопницьке Євангеліє 1550-х 
років (один із перших перекладів Святого 
письма cтароукраїнською мовою);

— «Апостол» 1574 року (перша друко-
вана книга на території нинішньої Украї-
ни) та інші артефакти.

Можна також запропонувати свій 
варіант.

За результатами голосування буде ор-
ганізовано всеукраїнську виставку на-
ціональних реліквій. Також організатори 
спільно з музейними фахівцями обіцяють 
запровадження європейських норм збе-
рігання та реєстрації пам’яток національ-
ного значення, «інакше наша спадщина 
знову опиниться у нових Межигір’ях».

Організатори проекту: фонд «Україна-
ЮНЕСКО», Наукове гуманітарне товари-
ство, Український центр розвитку музей-
ної справи.

Український інститут національної 
пам’яті збирає відомості про пам’ятники 
та пам’ятні знаки часів радянського то-
талітаризму. Йдеться про монументи 
особам, які здійснювали репресії і боро-
лися з Українською державою.

«Друзі, на території України досі зали-
шається чимало пам’ятників та пам’ятних 
знаків радянського тоталітаризму: мону-
менти Леніну, Дзержинському, Косіору та 
іншим особам, які планували та здійснюва-
ли політичні репресії і голодомори, в різний 
час боролися з Українською державою», — 
говориться в заяві установи.

Інститут просить громадян надсилати ін-
формацію про «ті пам’ятники тоталітаризму, 
які досі не демонтовано».

Інформацію просять надсилати в такому 
вигляді:

— кому встановлений пам’ятник;
— тип (скульптура на повний зріст, по-

груддя, меморіальна дошка);
— місце розташування (назва населено-

го пункту, адреса);
— за можливості фото.
Пишіть на адресу uinp@memory.gov.ua, 

вказуючи в темі листа «Пам’ятник тоталіта-
ризму».

Нагадаємо: створений за президентства 
Віктора Ющенка Український інститут наці-
ональної пам’яті був центральним органом 
виконавчої влади. 2010 року президент Яну-
кович ліквідував УІНП, натомість створено 
науково-дослідну установу з аналогічною на-
звою у структурі Кабміну. 

У колишніх соціалістичних країнах Цен-
тральної і Східної Європи аналоги Інституту 
національної пам’яті мають право здійсню-
вати не тільки наукову, а й слідчу та люстра-
ційну діяльність. Водночас до управління цим 
установам передані архіви спецслужб часів 
соціалізму.

* * * 
Інститут отримав статус органу цен-

тральної виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України присвоїв Укра-

їнському інституту національної пам'яті ста-
тус органу центральної виконавчої влади при 
Міністерстві культури.

Основними завданнями УІНП задекла-
ровані: посилення уваги суспільства до істо-
рії України,  вивчення етапів боротьби за від-
новлення державності України у XX столітті,  
увічнення пам'яті учасників національно-ви-
звольної боротьби, жертв голодоморів та по-
літичних репресій.

Відкрито голосування 
за національні реліквії України

Інститут національної пам’яті збирає 
інформацію про пам’ятки тоталітаризму

Так званий меч Святослава

Перший у світі музичний ансамбль, 
Мізинська стоянка на Чернігівщині 

Львівський «Апостол» Івана Федорова — 
перша друкована книга в Україні

Фрагмент Скіфської пекторалі, 
золото 958-ї проби



№36   7 серпня 2014 року№36   7 серпня 2014 року 1111

12

      Світ історії

Казимир ІІІ

Данило Яневський

Загублена історія 
втраченої держави

«Етнографічні 
«українські» землі» 

у складі 
Австро-Угорської імперії

Галичина
Розтин державного польського 

тіла поміж Росією, Австро-Угорщи-
ною та Пруссією наприкінці XVIII ст., 
який, за влучним висловом Н. Дей-
віса, був, «безперечно, одним з най-
ганебніших актів політики великих 
держав у XVIII ст.»1, мав своїм на-
слідком розділення русинів по лінії 
державного кордону між імперіями 
Габсбургів та Романових. Правові 
системи цих держав, як справедли-
во зауважив В. Єрмолаєв, мали різ-
не походження і мали більше якіс-
них відмінностей, ніж формальних 
тотожностей 2. 

«Частка здобичі від першого 
поділу Польщі була названа за ко-
лишнім руським Галицько-Володи-
мирським князівством «Королів-
ство Галичини і Лондомерії» із сто-
лицею у Львові, яке сягало від схід-
них кордонів Сілезії по річку Буг, із 
польським населенням на Заході і 
русинським — на Сході…» 3. Даний 
пасаж лише констатує невідруба-
ний історичний факт: Галичина як 
така складається принаймні з двох 
частин — Східної, заселеної з дав-
ніх-давен русинами, — тепер це 
Львівська, Івано-Франківська, Тер-
нопільська області України. Інша Га-
личина — Західна, яку складають 
Жешувське та більша частина Кра-
ківського воєводств Польської Рес-
публіки; тут чисельна перевага за-
вжди була на польському боці.

Ця очевидна для будь-якого до-
слідника констатація, тим не мен-
ше, не є самозрозумілою для су-
часних українських дослідників. 
Ось, наприклад, характерний па-
саж: «Галичина — це споконвічна 
українська земля. У IX cт. Галичи-
на повністю входила до складу Ки-
ївської держави і становила її за-
хідну околицю. У XII – XIV ст. ці зем-
лі входили до складу Галицького, а 
згодом Галицько-Волинського кня-
зівства. Скориставшись ослаблен-
ням військової могутності руських 
(підкреслено нами — Д.Я.) земель 
в результаті їх феодального роздро-
блення, Польща у 1349 р. загарба-
ла Галичину і володіла нею до 1772 
р.»4. Як бачимо, ця група дослідни-
ків уникає прямої відповіді на пря-
ме запитання: хто, власне, жив на 
цій землі: не існуючі аж до ХХ ст. 
українці? Русини? Поляки? Які ще 
народи «замешкали» на цих тери-
торіях?

Ще одна «констатація» із цито-
ваної розвідки — про «довготрива-
лу роз’єднаність західноукраїнських 
земель із східноукраїнськими зем-
лями і перебування під владою за-
гарбницьких іноземних держав»5. 
Необхідно зауважити, що з дано-
го контексту неможливо зрозумі-
ти, ані ким і коли були «роз’єднані» 
«західно»- та «східноукраїнські» 
землі, ані де, коли і ким вони були 
об’єднані, ані хто, коли і як надовго 
їх окупував.

Сказати можна було і потрібно 
простіше. 1340 р. останній галиць-
ко-волинський володар з дому Рю-
риків — Юрій II був отруєний людьми 
зі свого оточення. Залишившись без 
законного володаря, одна частина 
королівства — Волинь — визнала 
владу сина князя Гедиміна Любарта 
Дмитра. Галичиною, натомість, нама-

галися керувати бояри, але, з огляду 
тогочасних понять про право, ніяких 
законних підстав для цього в них не 
було. Саме ця обставина відкрива-
ла легальні правові можливості для 
сусідів. Ними скористався останній 
польський король із династії Пястів 
— Казимир III Великий, який 1349 р. 
розповсюдив свою владу власне на 
Галичину. Саме Казимир Великий, 
який «в цілому обережно ставився 
до цілості місцевих привілеїв та сус-
пільно-адміністративних норм: Гали-
чина довгий час не переходила на 
стан польського воєводства», запро-
вадив тут магдебурзьке право, ви-
ділив для «руських міщан» квартали, 
в яких вони, як обережно вказував 
А. Ніковський, «користувалися де-

якою свободою та самоуправлін-
ням» 6. 

По смерті Казимира Велико-
го у 1385 році обидві держави — 
Польща та Литва — формально 
об’єдналися в одну: дочка Людо-
вика вийшла заміж за литовського 
князя Ягайла. Подружжя було освя-
чене Римською церквою — для 
цього Ягайло перейшов на західний 
варіант християнства, нова дер-
жава була формально оформлена 
Кревською унією, яка і завершила 
процес «загарбання» «українських» 
земель «поляками». При цьому від 
1392 р. Белщина, Галичина та Холм-
щина остаточно увійшли до скла-
ду Польщі, а Волинь залишалася у 
складі Великого князівства Литов-
ського7. Галичина зберігала свою 
автономію щодо Польщі аж до 1432 
р., коли її було розділено на два во-
єводства — Руське (землі Львів-
ська, Перемишльська, Галицька, 
Холмська та Сяноцька) та Белзьке.

Status quo формально зберігав-
ся до кінця XVIII ст., коли наслідком 
війни поміж різними угруповання-
ми магнатів та шляхти, підтриму-
ваних ззовні, став розтин «двоєди-
ної держави трьох народів». Юри-
дичним приводом для окупації Ав-
стро-Угорщиною «своєї» частини 
польсько-литовського спадку став 
факт короткочасного володіння 
цими землями угорським королем 
Андрієм II, який 1205 р. по загибе-
лі князя Романа Мстиславовича як 
його союзник узяв опіку над дружи-
ною і дітьми загиблого з титулярієм 
«короля Галичини». Цей термін вжи-
вали спадкоємці Андрія, і, оскільки 
австрійський імператор був одно-
часно угорським королем (з 1526 
р. Угорщина і Закарпаття входили 
до складу Австрії), то він успадку-
вав титул і формальне право на во-
лодіння Галичиною 8. Під новим вла-
дикою9  українські та польські землі 
були об’єднані в Королівство Гали-
чини і Володимерії, до складу якого 
увіходили велике князівство Кра-
ківське, князівство Освенцімське 

та князівство Заторське. За деяки-
ми дослідниками, до 1772 р. під «Га-
личиною» розуміли Руське і Белзьке 
воєводства. Але в будь-якому разі, 
«Русь Суздальська та Русь Москов-
ська ніколи не вбачали в складі ро-
сійських земель Галичини, не за-
являли на цю землю ніяких прав, 
навіть династичних. Про Київ ще 
пам’ятали суздальські та москов-
ські князі, але земля галицька була 
для них «terra incognita». 10 

Можна стверджувати, що 
«руське» населення краю в цілому 
схвально зустріло прихід нових гос-
подарів: за їх попередників еконо-
мічні, політичні та інші конфлікти 
між ними та представниками інших 
національних громад сягли критич-
них величин. У міській торгівлі, ре-
місництві та органах місцевого са-
моврядування домінували поляки, 
німці, євреї та вірмени. Кульміна-
ційний пункт перетворення людей 
на безправну худобу — постанова 
1573 р. Селяни, а русини серед них 
становили абсолютну більшість, по-
трапили до кріпосного рабства. Ще 
один контрапункт цього процесу — 
сеймова постанова 1766 р., якою 
уніатських священиків зобов’язали 
відбувати панщину для польських 
землевласників.

Натомість становище селян у 
володіннях Габсбургів являло со-
бою разючу відмінність — кріпа-
цтво тут було скасовано ще 1848 р. 
У грудні 1867 р. обидві палати ав-
стрійського райхсрату ухвали-
ли, а найясніший цісар Франц-
Йoсиф I санкціонував запрова-
дження так званого «дуалізму», 
який зрівняв у правах австрій-
ську та угорську частини його во-
лодінь.  Відомий австрійський іс-
торик Еріх Цьольнер писав: «Де- 
юре «землям угорської корони» 
протиставлялися «представле-
ні в райхсраті землі та королів-
ства», які неофіційно іменували-
ся «Цісляйтанією», тобто країною 
по західний бік Ляйти11. Назва 
«Австрія», — констатує Е. Цьоль-
нер, — увійшла в офіційний вжи-
ток лише в поєднанні «Австро- 
Угорська монархія», та ще в ти-
тулі монарха «цісар Австрії та ко-
роль Угорщини». Лише 1915 р. 
з’явився «австрійський» герб».

Суть габсбурзької моделі 
державного устрою полягала в 
тому, що «прагматичними спіль-
ними справами були визнані сфе-
ри, які визначив монарх (цісар Ав-
стрії та король Угорщини), а саме: 
закордонні справи, оборона країни 
та військові справи, фінанси, якщо 
вони служили для покриття спіль-
них витрат. Відповідно, — пише Еріх 
Цьольнер, — було створено три 
спільних цісарсько-королівських 
міністерства (скорочено їх назива-
ли «рейхсміністерствами»): мініс-
терство зовнішніх справ, військо-
ве міністерство та міністерство фі-
нансів. Рейхсміністри звітували пе-
ред делегаціями, які складалися із 
60 членів; вибирав їх кожен з двох 
парламентів і скликав, як правило, 
для надзвичайних засідань. Рішен-
ня делегацій повинні були узгоджу-
ватися і лише після затвердження їх 
цісарем набували сили закону. Вся 
ця конструкція мала опертям гро-
мади, найменші територіальні оди-
ниці, наділені правом самовряду-
вання» 12. 

У перші роки після австрійської 
окупації Галичини тут продовжува-
ла діяти майже без змін колишня 
судова система. Наприклад, міща-

ни судилися в магістратських судах, 
які послуговувалися відомими з 
давніх-давен нормами магдебурзь-
кого права. 1812 р., по завершен-
ні в Австро-Угорщині робіт з коди-
фікації «цивільного права австрій-
ських народів», на території імперії 
був уведений у дію Цивільний ко-
декс, джерелами якого були рим-
ське право, Прусське земельне уло-
ження 1794 р. і провінційне право 
деяких австрійських країв. 1849 р. 
для управління Галичиною утвори-
ли адміністративний орган — Га-
лицьке намісництво, за рік запро-
вадили крайову конституцію, за 
якою край розділено було на Кра-
ківську, Львівську та Станіславів-
ську округи, кожна з яких дістала 
свій сейм і свого намісника. Як вва-
жають сучасні дослідники, фактич-
но процеси в Галичині були такими 
самими, як і на землях, окупованих 
Росією: Галичина лише формаль-
но була австрійською територією, 
якою управляли австрійці на під-
ставі австрійських законів. Фактич-
но краєм управляли поляки; уряд 
підтримував їх на противагу укра-
їнцям, які вважалися політично не-
благодійними і «зорієнтованими на 
Росію». Але при цьому «приєднання 
Галичини до Австрії» як мінімум «від-
значилося низкою таких заходів та 
реформ, які поступово виводили 
русин на шлях більш людського іс-
нування, відкрили їм спочатку де-
які можливості в боротьбі за жит-

тя нації і дозволяли кращим людям 
піднімати голови в пошуках більш 
відрадних соціальних та політичних 
перспектив». 13 

Зайвим підтвердженням по-
зитивних впливів Австро-Угор-
ської держави на галицьких руси-
нів/українців є навіть не те, що по 
тамтешніх містах і селах до сьогод-
ні мило згадують часи володарю-
вання «матінки-Австрії» та «бать-
ка Франца-Йосифа», а те, що де-
які правові норми пережили і сво-
їх творців, і імперію Габсбургів, і 
буремні роки громадянської війни, 
і польську, і німецьку, і радянську 
влади. Так, наприклад, в Україні в 
перші роки після проголошення Не-
залежності діяла норма про можли-
вість видання законодавчих актів 
головою держави в проміжках між 
сесіями парламенту. 14

Буковина
«За три роки після прилучення 

Галичини вдалося — знову ж таки 
без боротьби — здобути Букови-
ну, так було встановлено сполучен-
ня між Галичиною і Трансільвані-

єю. Таке прилучення територій за-
вжди відбувалося принаймні шля-
хом укладання договорів, і можна 
з певністю сказати, що мешканцям 
Буковини не було причин шкодува-
ти за зміною державної приналеж-
ності. Цей малонаселений та геть 
занедбаний край завдяки праці, 
що тривала десятиріччями, австрій-
ська адміністрація перетворила на 
зразкову провінцію монархії». 15

Узагалі-то першу писемну згад-
ку про Буковину як окрему область 
— «Велику Буковину» — знаходимо 
під 1412 р. в угоді між угорським 
королем Сигізмундом та польським 
королем Владиславом II Ягайлом. 
Сама по собі «Велика Буковина» 
складається, як відомо зі шкільного 
курсу географії, з двох частин. Пів-
денна Буковина зі столицею в Су-
чаві в XIV – XVI ст. була складовою 
частиною князівства Молдова. Від 
1527 р. у складі Молдови перебува-
ла під владою Туреччини, а від 1775 
р. і до 1918 р. — у складі Австро- 
Угорщини. Північна Буковина в X – 
XI ст. перебувала під рукою Рюриків 
у складі Київської Русі, в XII – XIII ст. 
— у складі Галицько-Волинського 
князівства. У XIV – XVI ст. Північна 
Буковина була складовою частиною 
князівства Молдова і в 1527 р. у її 
складі потрапила під владу турків, а 
в 1775 р. дісталася Габсбургам (за 
виїмком Хотинського повіту, який 
згідно з Бухарестським мирним до-
говором відійшов до складу Росій-
ської імперії як повіт у складі Бесса-
рабської губернії). 16 

До австрійської окупації біль-
шість населення Буковини писано-
го права фактично не знала: старо-
сти судили, покладаючись на «здо-
ровий глузд», виходячи з норм пра-
ва звичаєвого, яке поділялося на 
«загальнодержавне» та «місцеве». 
Єдиним писаним кодексом були 
хіба «Молдавські правила», що по-
ходили із церковних звичаїв і які 
використовував Ясський митропо-

лит; «якоюсь мірою» на практи-
ці застосовувалися положення 
грамоти господарів. Після при-
єднання Буковини до Австрії 
«основним джерелом права» 
тут став австрійський закон, а 
першим правом — конституцій-
не право монархії, т. зв. «Праг-
матична санкція» 1713 р. 1797 
р. цісарським патентом на габ-
сбурзьких землях (на Буковині 
— з 1 січня 1812 р.) запровади-
ли новий Цивільний кодекс, «ко-
декс децентралізованої держа-
ви, яка постійно боялася вну-
трішнього розпаду». Документ 
повністю порвав із римським 
правом «і вперше в австрійській 
історії права сперся на прин-
ципи раціоналізму». Упродовж 
XIX ст. документ увели в дію і на 
слов’янських територіях — у Бос-
нії, Герцеговині, Словенії, Хорва-

тії, Сербії, Чорногорії, частково — у 
Північній Італії та Ліхтенштейні. Ха-
рактерним і в цьому випадку є те, 
що після 1918 р. положення доку-
мента продовжували діяти у Поль-
щі, Чехословаччині, Югославії! 17 

Від 1804 р. усі землі, які перебу-
вали під рукою Габсбурзького дому, 
були об’єднані в одній державі — 
Австрії, яка з 1812/1813 рр. стала 
офіційно називатися Австрійською 
імперією. Буковина 1848 р. була 
представлена в обох палатах ім-
перського парламенту, а 29 верес-
ня 1850 р. отримала земельну кон-
ституцію. Край був піднесений до 
рівня однієї з коронних земель ім-
перії: цісар уперше прийняв на себе 
титул «герцога Буковини». 1867 р. 
імперію було трансформовано на 
двоєдину монархію. В Австро-Угор-
щині остаточно утвердився консти-
туційний устрій — «остаточно» на-
стільки, що «цілий ряд» правових 
норм перейшов до конституцій Ав-
стрії 1918 та 1920 рр., «у різних мо-
дифікаціях» діє в Австрії «до сьогод-
ні», але найважливіше — «чима-
ло з них закріплено в Кон-
ституції України»!
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Буковина мала сво-
їх депутатів як у райхсра-

ті Австрії (яка до 1867 р. нази-
валася Ціслейтанією), так і в сеймі 

Угорщини (до 1867 р. — Транслей-
танія). Спочатку депутатів обира-
ли виборщики (до цього — крайо-
ві сейми), від 1872 р. вибори стали 
безпосередніми; депутати обира-
лися від курій (спочатку від чоти-
рьох, з 1896 р. — від п’яти). 1907 
р. куріальну систему скасували, на 
її місці постала виборча система, 
ґрунтована на засадах загально-
го, прямого, рівного таємного ви-
борчого права. З 516 депутатів 
нижньої палати Буковина мала 14 
місць: 4 — від німецьких виборчих 
округів, 5 — від українських, 5 — 
від румунських 18. Депутати-укра-
їнці об’єднувалися в Українському 
парламентському клубі, який очо-
лював М. Василько.

Тут треба акцентувати увагу на 
тому, що, власне, Основного зако-
ну як єдиного цілісного докумен-
та Габсбурзька монархія не знала. 
Як показав М. Никифорак, понят-
тя «Конституція» в даному випадку 
означали п’ять конституційних за-
конів: «Про імперське представни-
цтво», «Про загальні права грома-
дян», «Про влаштування імперського 
суду», «Про судову владу», «Про уря-
дово-виконавчу владу». Конституція 
1867 р. «широко задекларувала за-
гальні демократичні права грома-
дян імперії: рівність перед законом, 
недоторканність приватної власнос-
ті, свободу совісті, слова, друку, збо-
рів, створення політичних та громад-
ських об’єднань, право на освіту, на 
вільний вибір професії, право на за-
хист особистої свободи (ув’язнення 
особи дозволялося тільки на підста-
ві судового вироку). Конституція ви-
знала рівноправність усіх народів 
держави, їх непорушне право збері-
гати і розвивати свою мову». 19 

Сукупність цих та інших фак-
тів і обставин дозволила М. Ники-
фораку сформувати цілком слушні, 
на наш погляд, висновки: «Австрія 
забезпечила на Буковині помітний 
прогрес у всіх сферах крайового 
життя. Із глухого турецько-молдав-
ського середньовіччя край посту-
пово піднявся до рівня новітнього 
суспільства, поєднавши до того ж у 
собі риси східної й західної цивілі-
зацій»; «у 1774 – 1918 рр. Буковина 
єдиний раз за всю історію була ці-
лісною політико-адміністративною 
одиницею»; «революція 1849 р. по-
клала початок пробудженню націо-
нальної свідомості так званих «не-
історичних», «недержавних» наро-
дів Австрії, до яких відносили також 
українців Буковини». 20 

Після початку Першої світової 
війни, власне 17 серпня 1916 р., 
Росія, Франція, Італія та Румунія до-
мовилися про розділ Буковини за 
етнічною ознакою між Росією та 
Румунією: сторони «обґрунтували» 
свої претензії міжнародно визна-
ними угодами, «історичним правом» 
та «правом крові». 21 

«Етнографічні 
«українські» землі» 
у складі Угорського 

королівства
Закарпаття

Після смерті київського князя 
Володимира Великого Закарпаття 
перейшло під владу угорських ко-
ролів, які на початку XI ст. носили 
титул «князя русинів». Як показав 
Б. Ринажевський, Закарпаття, пе-
ребуваючи впродовж майже 900 
років у складі Угорщини, у правово-
му відношенні не мало навіть ста-
тусу окремої адміністративно-те-
риторіальної одиниці. В останні дні 
світової війни, 31 жовтня 1918 р., 
створена у Будапешті Угорська на-
ціональна рада проголосила на її 
території незалежну народну рес-
публіку. 21 грудня 1918 р. її уряд 
ухвалив «Закон про Руську Країну» 

(а не «Україну», як вважає Б. Рина-
жевський), який «уперше визна-
чив державно-правовий статус За-
карпаття» та «обіцяв закарпатцям 
самоврядування у справах адмі-
ністрації, освіти, релігії й мови, од-
нак він не вносив змін у політичне 
становище», адже — «жодними па-
раграфами не зумовлювалися по-
літичні права населення краю, сво-
бода слова, організацій тощо». На 
підставі цього закону вперше в сто-
літній історії цієї землі було обра-
но її законодавчий орган — Сейм 
у складі 36 депутатів — та сформо-
вано регіональний уряд.

За місяць після ухвалення зга-
даного закону в Хусті відбулася по-
дія, проведена за сценарієм так 
званого Всеукраїнського з’їзду Рад 
у Харкові в грудні 1917 р. 21 січ-
ня 1919 р. нібито 1500 делегатів, 
обраних невідомо ким, невідомо 
коли і невідомо за якою процеду-
рою, нібито від жителів 175 насе-
лених пунктів Руської Країни ніби-
то провели самочинні збори. Саме 
ці «збори» називають у науковій та 
популярній літературі «Хустським 
з’їздом», який «визнав недійсним 
закон від 21 грудня 1918 р. і про-
голосив об’єднання» з не існую-
чою на той час УНР. Таким чином, 
переконують нас сучасні дослід-
ники, зокрема Б. Ринажевський, у 
с. Ясені виникла «нова держава» — 
Гуцульська Республіка, її «розвиток 
був підготовлений усім ходом істо-
рії, відчуттям державотворчих праг-
нень українського населення». Оці 
самі «державотворчі прагнення» не-
існуючого «українського населен-
ня», частина якого ще на початку III 
тисячоліття називає себе «русина-
ми», встигли використати угорські 
та російські комуністи, «проголо-
сивши» на території краю Радянську 
республіку, яка проіснувала на За-
карпатті хіба більше місяця.

Спробам створити на терито-
рії Закарпаття окрему державу по-
клали край переможці у Першій сві-
товій війні. Край було передано до 
складу Чехословаччини, що і було 
оформлено Сен-Жерменським 
(1919 р.) та Тріанонським (1920 р.) 
мирними договорами. 22

Інші «українські» 
етнографічні землі

Підляшшя
Так називаються землі, що пе-

ребувають у складі сучасної Поль-
щі, власне є територією Бялостоць-
кого та частини Люблінського воє-
водств Речі Посполитої. До XIV ст. ці 
землі входили до складу Київської 
Русі, а від XIV ст. — до складу ВКЛ. 
З 1569 р. це — землі Корони, по-
ділені 1772 р. між Пруссією та Ав-
стро-Угорщиною, кордон між якими 
проходив по Західному Бугу. 1807 
р. згідно з умовами Тильзитського 
миру на землях, які внаслідок поді-
лів РП відійшли до Пруссії, імпера-
тор Наполеон створив Варшавське 
герцогство, до якого 1809 р. приєд-
нав польські землі, які після розді-
лу РП відійшли до Австро-Угорщини. 
1814 – 1815 рр. рішенням Віден-
ського конгресу Варшавське гер-
цогство розділили між переможця-
ми Наполеона — Росією, Пруссією, 
Австро-Угорщиною.

Холмщина
Це назва земель на лівому бе-

резі Західного Бугу, історичним 
центром яких з давніх-давен є  

м. Хелм (Холм). Засноване на по-
чатку XIII ст. Данилом Галицьким, до 
1340 р. це місто та прилеглі до ньо-
го території перебували у складі Га-
лицько-Волинського князівства, а 
в 1340 – 1377 рр. — у складі ВКЛ. 
У 1377 р. повновладдя тут належа-
ло володарям Угорського королів-
ства, а від 1387 р. земля перейшла 
до Речі Посполитої. 1795 – 1809 
рр. Холмщина перебувала у скла-
ді Австро-Угорської імперії, у 1809 
– 1815 рр. — Варшавського гер-
цогства, від 1815 р. і до 1914 р. — 
у складі Російської імперії (власне, 
Царства Польського). Під час Пер-
шої світової війни Холмщину оку-
пували країни Почвірного союзу, а 
після їх поразки у війні тут було від-
новлено легітимну польську владу.

Усі польські землі, котрі опини-
лися під рукою Романових, 1815 р. 
були «оформлені» у Царство Поль-
ське, якому було надано консти-
туцію. Згідно з цим основним за-
коном верховним правителем ав-
тономії був російський імператор, 
але Царство Польське мало орган 
законодавчої влади — двопалат-
ний Сейм, виконавчу владу очолю-
вав імператорський намісник, зо-
внішні зносини реалізовував імпе-
раторський уряд у Петербурзі. Піс-
ля повстання 1831 р. конституцію 
1815 р. було скасовано, з 1831 р. 
Царство Польське управлялося на 
підставі «органічного статуту», яким 
автономні права було значно обме-
жено. З 1888 р. Царство Польське 
в законодавчих актах Російської ім-
перії називалося «Привіслинським 
краєм».

Крим 23 
Від початку XV ст. на терито-

рії сучасного Криму існувала сте-
пова імперія — Кримський ханат, 
«легітимний претендент на золото-
ординську спадщину»24. Як держа-
ва він являв собою воєнну конфе-
дерацію кочових племен на чолі з 
воєнним ватажком, який водночас 
був патримоніальним володарем. 
Воєнний характер ханату відбився 
в одній з його основних метафорич-
них назв — «орда» (перс. «орду» — 
ставка головнокомандувача, вій-
сько). Під рукою ханів, окрім терито-
рії півострова, знаходилися у різних 
формах залежності степові терито-
рії сучасної України, населені кочо-
вими племенами, та деякі території 
Прикубання й Північного Кавказу.

Формування центральної тери-
торії держави почалося у зв’язку з 
монгольським завоюванням. Крим-
ський півострів як окреме воло-
діння був виділений ханом Золотої 
Орди Мунґке-Тімуром (1267 – 1280) 
в уділ своєму сину Уранґ-Тімуру. Зго-
дом це володіння було пожалуване 
в окреме володіння сельджуцько-
му султану Іззед-Діну Кейкаусу. До 
1380 р. Крим входив до улусу тем-
ника Мамая, що контролював за-
хідну половину усієї Золотої Орди. 
На початку XV ст. Крим мав статус 
намісництва (тумена) Золотої Орди. 
Кримський ханат претендував на 
спадщину Золотої Орди. Як підкрес-
лює авторитетний дослідник О. Га-
ленко, відгомоном цього було право 
Ґереїв діставати данину з Московії 
та Речі Посполитої. Хани також ви-
ступали посередниками у стосунках 
цих держав з Османською імперією.

На чолі держави стояв хан, ко-
трий, як показав О. Галенко, мав 
на першому місці у своїй титулату-
рі метафоричну назву Золотої Орди 
— Улу(г) Орда («Велика Орда») та її 

метрополії Улу(г) Юрт («Велика вот-
чина»). Від 1502 р. хани вживали 
також титул імператорського ран-
гу падішаг, а хани першої полови-
ни XVI ст. навіть претендували на 
роль спадкоємців усієї імперії Чин-
гісхана як «імператори усіх монго-
лів» (barca Mogolpadisagi). Як під-
креслює О. Галенко, литовські та 
московські князі визнавали імпе-
раторський статус кримських ханів, 
називаючи їх титулами цар крим-
ський (або перекопський), Caesar 
Praecopensis.

Правляча династія Ґереїв виво-
дила своє походження від Тоґа-Те-
мюра (Тука-Тімур), молодшого сина 
Джучі, старшого сина Чингіcхана. 
Легітимність їх престолонасліду-
вання санкціонувалася курултаєм, 
тобто зібранням родової верхівки, 
проте вибір кандидата на ханство 
від середини XVI ст. поступово пе-
реходить до османських султанів. 
Хан був верховним головнокоман-
дувачем, правителем і власником. 
Легітимність ханської влади, а 
отже, і лояльність підданців випли-
вала з приналежності до династії 
Ґереїв. Хан був джерелом права у 
своїй державі: він мав право життя 
і смерті над своїми підданими, пра-
во встановлювати закони, право 
на власний розсуд розпоряджатися 
землею й майном своїх підданців. 
Права хана втілювалися в нормах 
звичаєвого права (тьоре, яса). Хан, 
наприклад, міг вимагати служби у 
війську своїх підданців, як він сам 
мусив служити з військом своєму 
сюзерену — османському султану.

Головною опорою ханів і вод-
ночас їх головною опозиційною си-
лою були ватажки чотирьох вели-
ких кланів — розгалужених племін-

них об’єднань, утворених як із кров-
но споріднених племен і родів, так і 
тих, що визнали лояльність верхів-
ки. Кожен із кланів мав постійну те-
риторію для кочування і виставляв 
окреме військо. Ватажки мали пра-
во збиратися на загальний з’їзд — 
курултай, що мав право усувати і 
обирати ханів. Не будучи самі легі-
тимними носіями верховної влади, 
ватажки кланів забезпечували ле-
гітимність правлячих ханів і лояль-
ність до них населення.

Правова система ханату ґрунту-
валася на приписах ісламського пра-
ва (шаріату), спільного для Осман-
ської імперії та ханату, однак власне 
султанське право на територію Кри-
му не поширювалося. Діяли тут також 
і норми традиційного права.

Белградський мир, який під-
сумував російсько-турецьку війну 
1735 – 1739 рр., не завдав Кри-
мові територіальних втрат. Але, 
як вважає О. Галенко, визнання 
Османською імперією прав Росій-
ської імперії на Україну призвело 
до зростання економічної та воєн-
ної присутності Росії у Північному 
Причорномор’ї. Зокрема, Романов-
ська імперія вперше дістала право 
торгівлі на Чорному морі (хоч і на 
кораблях османських підданців) і 
змогла будувати фортеці на терито-
рії Гетьманщини.

Російська експансія в Північно-
му Причорномор’ї набирала обер-
тів: у липні 1771 р. російські вій-
ська зайняли Кримський півострів, 
включно з османською провінці-
єю Кефе. За умовами Кючюк-Кай-
нарджийського миру 1774 р. ханат 
ставав незалежною державою, а 
за так званою Айнали-Кавакською 
конвенцією османський султан ви-
знавався головою кримських му-
сульман. 8 лютого 1783 р. Катери-
на ІІ видала маніфест про анексію 
Криму 1785 р., а за сім років Порта 
остаточно визнала російську анек-
сію Кримського ханату — за Яс-
ським договором 1792 р., підсумо-
вує О. Галенко півтисячолітній пері-
од розвит ку кримськотатарської іс-
ламської держави.

Продовження. 
Початок — у №№ 34, 35
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Володимир Солоухін (1924 – 1997) і його цікава багатогран-
на творчість мають бути представлені в іншій, окремій публікації. 
Тим паче, є гарна нагода: у червні відзначалося 90-річчя від дня 
народження цього російського письменника, чудового прозаїка, 
поета, публіциста, дослідника історії. Пропонуємо читачам чер-
гову публікацію з архіву самвидаву — брошуру Солоухіна «Читая 
Ленина». Згодом автор розгорнув її у великі історичні полотна 
— дослідження «При свете дня», «У последней черты». Але цей 
текст є самодостатньою роботою, написаною кілька десятиліть 
тому. Брошура друкувалася за кордоном, ходила в радянському 
самвидаві, в тому числі в Чернігові, наприкінці 1980-х – на по-
чатку 1990-х. Тобто ще за існування СРСР, але вже на його фі-
ніші, в розпал горбачовської перебудови, коли нам відкрилися 
так багато сторінок замуленої, засекреченої історії. 1989 року цю роботу надрукував московський 
журнал «Родина» (назва російською, в оригіналі) — видання Верховної Ради Росії, що був одною із 
трибун демократичних сил Союзу. Невдовзі, звичайно, ця праця, як і багато що подібне, була не раз 
опублікована. Втім, навряд чи масовий читач так уже з нею обізнаний. Та й проблема декомунізації 
суспільства, остаточного розриву з тоталітарним минулим (у свідомості людей також) залишається й 
сьогодні актуальною. У цьому й полягає значення таких досліджень.

Сколько раз в разных 
официальных кабинетах, у главно-
го редактора журнала, скажем, у 
секретаря райкома, в облисполко-
ме, в застеклённых шкафах я видел 
ровные, тёмно-бордовые и тёмно-
синие ряды книг, к которым и под-
ходить близко было не нужно, чтобы 
сразу отметить — Ленин. Знали уже 
собрания его сочинений, узнавали 
издалека по внешнему виду безоши-
бочно, как, взглянув на тот же Мав-
золей на Красной площади, ни кто 
не спутает его с каким-нибудь дру-
гим зданием. Держать собрание со-
чинений Ленина каждому большому 
начальнику (директору завода, ге-
нералу какому-нибудь) считается не 
то чтобы обязательно... но как-то со-
лидно и внушительно: письменный 
стол с телефонами, а около боковой 

стены — застеклённый шкаф с тома-
ми Ленина. Много их стоит у разных 
людей, в разных кабинетах, но не 
многие Ленина читали. Если же 
кружки по изучению первоисточни-
ков, партучёба и семинары, то как-
то так получается, что начинают всё 
время с ранних работ: «Материа-
лизм и эмпириокритицизм», «Что де-
лать», «Что такое друзья народа и как 
они воюют против социал-демокра-
тов». Пока обучающиеся продерутся 
сквозь философские дебри этих ра-
бот, пока конспектируют, глядь, а се-
минарский год уже кончится, так что 
ни на одном семинаре, ни на одной 
партучёбе никогда дело не доходит 
до поздних его томов, до того вре-
мени, когда кончается философия и 
начинается практическая деятель-
ность. 

Взглядывая на эти тома в каби-
нете кого-нибудь из своих достиг-
ших официальных высот друзей, я, 
бывало, ловил себя на мысли, что 
не читал Владимира Ильича, и те-
перь уж, слава Богу, пожалуй, никто 
и никогда не сможет меня заставить 
прочитать эти книги. 

То ли от этого «эмпириокри ти-
цизма» осталось, что напичканы эти 
тома сухой, схоластической, неудо-
бовоспринимаемой материей, но, 
помню, я всегда удивлялся, если ви-
дел человека, читающего Ленина. 

«А ты почитай, — скажет ещё 
иной такой человек. — Ты почитай, 
знаешь, как интересно!» 

Но часто бывает, что малень-
кий, незначительный эпизод вдруг 
заставит взглянуть на вещи по-
новому, другими глазами, когда 
вдруг увидишь, чего не видел рань-
ше, и станет интересным, даже жгу-
че интересным то, что казалось 
скучным. 

Один читатель, пытаясь внушить 
мне в своём письме какую-то (не по-
мню уж теперь) мысль о первых днях 
революции, написал: «А вы открой-
те Ленина, т. 36, пятое издание, стр. 

269, и прочитайте, что там написа-
но». 

Нельзя сказать, чтобы я тот-
час бросился открывать том, да и 
не было его у меня под руками, по-
тому что дома я никогда Ленина не 
держал. Однако том и страница за-
помнились, и однажды на заседа-
нии редколлегии в одном журнале 
я оказался около шкафа с книгами. 
Пока говорились там умные речи 
и обсуждались планы, я вспомнил 
про наущение читателя и, потихонь-
ку приоткрыв дверцу шкафа, достал 
нужный том. Наверное, ещё поду-
мали мои коллеги, что я собираюсь 
выступать с речью и хочу вооружить-
ся необходимой цитатой, а я сра-
зу, сразу на страницу 269. Строчки 
ведь указаны не были, так что мне 
пришлось прочитать всю страницу, и 
я сразу понял, о каких именно строч-
ках шла речь в письме. 

«Я перейду наконец к главным 
возражениям, которые со всех сто-
рон сыпались на мою статью и речь. 
Попало здесь особенно лозун-
гу «Грабь награбленное» — лозун-
гу, в котором, как я к нему ни при-
сматриваюсь, я не могу найти что-
нибудь неправильное... Если мы упо-
требляем слова «экспроприация 
экспроприаторов», то  почему же 
нельзя обойтись без латинских 
слов?» (Аплодисменты). 

Я и раньше слышал, будто су-
ществовал такой лозунг в первые 
же дни революции и что будто бы 
он принадлежал лично Владимиру 
Ильичу. Но тогда я думал, что он су-
ществовал по смыслу, по сути, а не 
в обнажённом словесном оформ-
лении, и теперь, должен признать-
ся, меня немного покоробила откро-
венная обнажённость этого лозунга. 
Прочитанные строки были взяты из 
заключительного слова по докладу 
«Об очередных задачах советской 
власти». Времени было ещё много, 
заседание редколлегии ещё толь-
ко началось, я стал листать ока-
завшийся в моих руках том и очень 
скоро понял, что листанием тут не 
обойдёшься, что надо его внима-
тельно прочитать. 

Теперь я хочу сделать для воз-
можного читателя моих записок из-
влечения из этого тома, как я делал 
извлечения, скажем, из Метерлинка 
или Тимирязева, когда писал о траве. 
Извлечения на свой вкус, разумеет-
ся. Другой, возможно, выписал бы 
другие мысли... Впрочем, нет, мысли 
не другие, ибо и те, и другие мысли 
были бы ленинскими. А известно, 
насколько единым, целостным и 
целеустремлённым был Владимир 
Ильич в своих мыслях. 

Почему именно из этого тома? 
Только ли потому, что он первым 
случайно оказался у меня в ру-
ках? Не только. Я, если и не прочи-
тал от строки до строки, то просмо-
трел потом многие тома. Но очень 
уж интересный и острый период — 
с марта по июль 1918 года, то есть 
с пятого по десятый месяц нахож-
дения у власти, с пятого по десятый 
месяц управления Россией, столь 
неожиданно для них самих оказав-
шейся в руках большевиков. Нет, 
полной неожиданности, конечно, 
не было. Теоретически они готови-
лись к этой власти и к этому управ-
лению. В статье «Сумеют ли боль-
шевики удержать власть», написан-
ной ещё до Октябрьского перево-
рота, были Владимиром Ильичём 
Лениным заранее предопределены 

многие действия и акции, которые 
в обозреваемый нами период ста-
ли осуществляться практически. 
Выпишем из той, ещё предреволю-
ционной статьи главный ленинский 
тезис, главную мысль. 

«Хлебная монополия, хлебная 
карточка, всеобщая трудовая по-
винность является в руках про-
летарского государства, в руках 
полновластных советов самым мо-
гучим средством учёта и контро-
ля... Это средство контроля и при-
нуждения к труду посильнее зако-
нов конвента и его гильотины. Ги-
льотина только запугивала, только 
сламывала активное сопротивле-
ние, нам этого мало. 

Нам этого мало. Нам надо не 
только запугать капиталистов в том 
смысле, чтобы чувствовали всеси-
лие пролетарского государства и 
забыли думать об активном сопро-
тивлении ему. Нам надо сломать и 
пассивное, несомненно, ещё бо-
лее опасное и вредное сопроти-
вление. Нам надо заставить ра-
ботать в новых организационных 
государственных рамках. 

И мы имеем средство для этого... 
Это средство — хлебная монополия, 
хлебная карточка, всеобщая трудо-
вая повинность». 

Значит, схема ясна. Сосредото-
чить в своих руках весь хлеб, все 
продукты (учёт), а затем распреде-
лять эти продукты так, чтобы за хлеб-
ную карточку человек, оголодавший 
и униженный голодом, пошёл бы ра-
ботать на советскую власть и во-
обще делал всё, что прикажут. Ге-
ниально и просто, как всё у Лени-

на. Разница с последующей статьёй 
«Очередные задачи советской влас-
ти» состоит в том, что в первом слу-
чае (до взятия власти, когда только 
ещё мечталось) делался упор на то, 
что путём голода (путём учета и рас-
пределения) будут принуждать ра-
ботать богатых, чьё сопротивление 
якобы надо сломить, а во втором 
случае, когда власть уже была взя-
та, зазвучали иные нотки. 

«От трудовой повинности в при-
менении к богатым власть долж-
на будет перейти, а вернее одно-
временно должна будет поставить 
на очередь задачу применения со-
ответствующих принципов (т.е. тру-
довая повинность и принуждение. — 
В. С.) к большинству трудящихся ра-
бочих и крестьян» (т. 36, стр. 144). 

Так что же осуществилось в 
стране: власть рабочих и крестьян 
или всеобщая трудовая повинность 
для рабочих и крестьян? А если это 
так, то чья же власть? Дальнейший 
абзац о трудовом народе в связи с 
трудовой повинностью для него по-

разил меня своим откровением. 
«Для нас не представляется 

безусловной необходимости в том, 
чтобы регистрировать всех пред-
ставителей трудового народа, чтобы 
уследить (!) за их запасами денежных 
знаков или за их потреблением (кто 
сколько из них съест. — В. С.), пото-
му что все условия жизни обрекают 
громадное большинство этих раз-
рядов населения (почему бы не ска-
зать классов, а, Владимир Ильич? В 
том числе и класса, осуществляюще-
го диктатуру? — В. С.) на необходи-
мость трудиться и на невозможность 
скопить какие бы то ни было запасы, 
кроме самых скудных. Поэтому за-
дача восстановления трудовой по-
винности в этих областях превраща-
ется в задачу установления трудовой 
дисциплины». 

Значит, действительно, с рабочи-
ми проще, чем с богатыми. У богатых 
сначала надо отнять запасы, а по-
том уж можно их морить голодом. У 
трудящихся же никаких запасов нет, 
отсиживаться им не с чем, надо идти 
трудиться, исполнять трудовую по-
винность, хотя и оприч души, потому 
что подчёркнутый насильственный 
характер будущего труда при совет-
ской власти рабочие почувствовали 
с первых дней. Признаёт это и Вла-
димир Ильич. 

«Целый ряд случаев полного 
упадка настроения и полного упад-
ка всякой организованности был со-
вершенно неизбежен. Требовать в 
этом отношении быстрого перехода 
или надеяться на то, что перемены 
в этом отношении можно достиг-
нуть несколькими декретами, было 

бы столь же нелепо, как если бы 
призывами пытались придать бо-
дрость духа и трудоспособность че-
ловеку, которого избили до полу-
смерти» (стр. 145). 

Не правда ли — откровенно! 
Значит, призывами трудоспособ-
ность не вернёшь. А чем же? 

«Для учёта производительности 
и для соблюдения учёта необходимо 
устроить промышленные суды». 

Это уже что-то новое! Этого не 
знали, конечно, при проклятом цар-
ском режиме. Если бы при царе вве-
ли вдруг на заводах промышленные 
суды, представляю себе, на каких 
фальцетах завопили бы об этом 
друзья пролетариата и все вообще 
революционеры. А как бы они заво-
пили, если бы, ну, Столыпин, скажем, 
выступил со следующей тирадой... 
Но выступил с ней, увы, не Столыпин, 
а Ленин, когда власть находилась 
уже у него в руках. Читайте. 

«Что же касается карательных 
мер за несоблюдение трудовой 
дисциплины, то они должны быть 

строже. Необходимо карать вплоть 
до тюремного заключения. Уволь-
нение с завода также может при-
меняться, но характер его совер-
шенно изменяется. При капиталис-
тическом строе увольнение было 
нарушением гражданской сделки. 
Теперь же при нарушении трудовой 
дисциплины, особенно при введе-
нии трудовой повинности, совер-
шается уже уголовное преступле-
ние, и за это должна быть наложена 
определённая кара». 

Вот так. Там, где при царе-ба-
тюшке можно просто уволить (а 
сколько воплей, а то и забастовок 
было по этому поводу), теперь од-
ного увольнения мало. Теперь — 
тюрьма. Что и наблюдали мы в ис-
полнение ленинских заветов, осо-
бенно в предвоенные годы, когда 
за двадцатиминутное опоздание на 
работу люди уходили в лагеря и там 
гибли. 

Но в стране вроде диктатура 
пролетариата. Как же сочетать, с од-
ной стороны, его диктатуру, а с дру-
гой стороны, диктаторство над ним, 
причём уже не класса, не партии 
даже, но уже единой воли. А что речь 
шла о подчинении диктатору и еди-
ной воле, читаем недвусмысленные 
ленинские слова. 

«Это подчинение при идеаль-
ной сознательности и дисциплине 
(то есть при полной покорности. — 
В. С.) участников общей работы на-
поминает больше мягкое руковод-
ство дирижёра (имеющего право са-
жать в тюрьму. — В. С.). Оно может 
принимать формы диктаторства, 
если нет идеальной дисциплиниро-
ванности и сознательности. Так или 
иначе беспрекословное подчинение 
единой воле безусловно необходи-
мо». Стр. 200. 

«Вся наша задача партии 
коммунистов — встать во гла-
ве истомлённой и устало ищущей 
выхода массы (а как же революци-
онная активность масс? — В. С.), по-
вести её по верному пути, по пути 
трудовой дисциплины, по пути со-
гласования задач митингования об 
условиях работы и задач беспрекос-
ловного повиновения воле совет-
ского руководителя, диктатора во 
время работы». 

Ах, как хорошо: помитинговали, 
пошумели, проявили свою проле-
тарскую гегемонию, потешили свою 
душу — щёлкает бич диктатора: по 
местам! 

«Надо научиться соединять 
вместе бурный, бьющий весенним 
половодьем, выходящий из всех 
берегов митинговый демократизм 
масс с железной дисциплиной во 
время труда, с беспрекословным 
повиновением воле одного лица — 
советского руководителя». 

Точнее про класс-гегемон, осу-
ществляющий якобы в стране свою 
диктатуру, уже не скажешь. И вооб-
ще словечко «принудительное» яв-
ляется едва ли не самым любимым 
словечком вождя в тот период. 

«Подчинение, и притом беспре-
кословное, единоличным распо-
ряжениям советских руководите-
лей, диктаторов, выбранных или 
назначенных, снабжённых дикта-
торскими полномочиями...». 

«Меры перехода к прину-
дительным текущим счетам или 
принудительному держанию 
денег в банках...». 

Владимир СОЛОУХИН

Читая 
Ленина
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Читая 
Ленина

« О с у щ е с т в л е н и е 
стро жайшего и повсед-

невного учёта и контроля про-
изводства и распределения про-

дуктов...». 
«Наше опоздание с введением 

трудовой повинности показывает 
ещё раз...». 

«Принудительное объединение 
населения в потребительские обще-
ства...». 

«Через продовольственные 
отделы советов, через органы снаб-
жения при советах мы объединили 
бы население (принудительно, как 
только что мы прочитали. — В. С.) в 
единый пролетарски руководимый 
кооператив». 

В деле принуждения пролета-
риата (хотя и строился вроде бы со-
циализм) Владимир Ильич Ленин 
не брезговал обращаться к самым 
жестоким и драконовским достиже-
ниям капитализма. 

«Русский человек — плохой ра-
ботник по сравнению с передовыми 
нациями. Учиться работать — эту за-
дачу советская власть должна по-
ставить во всём объёме. Последнее 
слово капитализма в этом отноше-
нии — система Тейлора... Осущест-
вление социализма определяет-
ся именно нашими успехами в со-
четании с советской властью и со-
ветской организацией управления 
(бес прекословного подчинения дик-
татору, как мы недавно читали. — 
В. С.) с новейшим прогрессом капи-
тализма». 

И вообще, капитализм, оказы-
вается, не такое уж страшное слово 
и понятие. 

«Если бы мы могли в России че-
рез малое число времени осуще-
ствить государственный капита-
лизм, это было бы победой». 

«Что такое государственный ка-
питализм при советской власти? 
В настоящее время осуществлять 
государственный капитализм — это 
значит проводить в жизнь тот учёт и 
контроль, которые капиталистичес-
кие классы проводили в жизнь». 

«Государственный капитализм 
для нас  спасение... Государственный 
капитализм был бы для нас спасени-
ем. Тогда переход к полному социа-
лизму был бы лёгок, был бы в наших 
руках, потому что государственный 
капитализм есть нечто централизо-
ванное, подсчитанное, контролиро-
ванное и общественное, а нам-то 
как раз этого и не хватает, потому 
что в России мы имеем массу мел-
кой буржуазии, которая сочувству-
ет уничтожению крупной буржуазии 
всех стран, но не сочувствует учёту, 
обобществлению и контролю». 

«Только развитие государствен-
ного капитализма, только тщатель-
ная постановка дела учёта и контро-
ля, только строжайшая организация 
и трудовая дисциплина приведут нас 
к социализму. А без этого социализ-
ма нет. 

К государственному крупному 
капитализму и к социализму ведёт 
одна и та же дорога, ведёт путь че-
рез одну и ту же промежуточную ин-
станцию, называемую «народный 
учёт и контроль за производством и 
распределением продуктов». 

«Государственный монопольный 
капитализм — есть пошлейшая ма-
териальная подготовка социализ-
ма, есть преддверие его, есть та 
ступенька исторической лестницы, 
между которой (ступенькой) и сту-
пенькой, называемой социализмом, 
никаких промежуточных ступеней 
нет». 

Вот так раз! При такой постанов-
ке вопроса нет ничего удивительно-
го, что, сколько бы мы ни листали 
Ленина, сколько бы ни штудирова-
ли, нигде мы не может вычитать: а, 
собственно говоря, что же такое со-
циализм, который они собирались 
построить? «Социализм — это учёт»? 
«Социализм без почты и телеграфа 
есть пустейшая фраза»? «Кто не ра-
ботает, тот не ест»? «От каждого по 
способностям, каждому по труду»? 
Вот это всё и есть пустейшие фразы. 
И если между государственным ка-
питализмом и социализмом нет ни 
одной промежуточной ступени, то 
чем же всё-таки отличается социа-
лизм от государственного капита-
лизма? Неужели ничем? А если чем, 

то всё-таки чем? Прямых ответов на 
этот вопрос у Ленина не встречаем. 

Про себя же они понимали дело 
чётко и просто. Осуществить полный 
учёт и контроль над каждым грам-
мом и над каждой штукой чего бы 
то ни было произведённого в стра-
не. Всё, что бы ни производилось в 
стране, держать в своих руках, а по-
том распределять по своему усмо-
трению. Благодаря такому контролю 
и распределению держать в подчи-
нении и в трудовой повинности всех 
без исключения живущих в стране 
людей, всё поголовно население. 
Чтобы оно подчинялось единой воле 
как один человек. Вот это и есть, по 
их мнению, социализм. То есть са-
мая высшая и самая массовая фор-
ма рабства. 

Но для того, чтобы миллионы 
людей оказались в материальной, 
имущественной, хлебной зависи-
мости, надо их сначала лишить тех 
некоторых запасов, которые они, 
может быть, накопили и которые 
дадут им возможность чувствовать 
себя независимыми от пайка, от 
хлебной карточки, от зарплаты. 

Поэтому, взяв власть, с первых 
шагов большевики начали стре-
миться прибирать к рукам каждый 
рубль, каждую копейку, каждый 
грамм хлеба. 

Крупную буржуазию, фабрикан-
тов и банкиров им удалось уничто-
жить легко. Да их и было немного, 
можно пересчитать, взять на учёт 
и ограбить. А вот что делать с мел-
ким собственником? Их же десятки 
миллионов. Мелкие собственники 
вызывали у Ленина более звериную 
бешеную ненависть, чем крупные 
капиталисты, и он об этом откро-
венно пишет и говорит. Ведь мелкие 
собственники — это всё самодея-
тельное население России, самоде-
ятельное и поэтому самостоятель-
ное. А как раз и надо было лишить 
его самостоятельности, подчинить и 
превратить в механизм, послушный 
единой воле. 

«Не видят мелкобуржуазной сти-
хии как главного врага социализма 
у нас». 

Итак, главный враг социа-
лизма — это самодеятельные и 
самостоятельные люди. Кто же они? 
Ответ Ленина недвусмыслен. 

«Большинство, и громадное 
большинство, земледельцев — мел-
кие товарные производители». 

«Мелкие буржуи имеют за-
пас деньжонок в несколько тысяч, 
накопленных «правдами» и особен-
но «неправдами...». 

Не дают ему покоя деньжонки 
в чужих карманах. Ну а «неправда-
ми» — это, конечно, ввёрнуто для 
красного словца. Какими неправ-
дами могло копить деньжонки «гро-
мадное большинство земледель-
цев»? И не мог же он сказать — «все 
земледельцы», а имел-то в виду 
всех, ибо что же ещё может озна-
чать выражение «громадное боль-
шинство». К людям, накопившим 
деньжонок, можно было бы отнести 
и различных там валял, златошвеек, 
кружевниц, шорников, овчинников, 
кожемяк, сапожников, воскобоев, 
столяров, плотников, краснодерев-
щиков, чеканщиков, извозчиков, 
иконописцев, офень, пильщиков, 
угольщиков, стеклодувов, кровель-
щиков, печников — короче говоря, 
всё самодеятельное население Рос-
сии. И всё это объединялось общим 
названием — мелкобуржуазная 

стихия. Словечко с окраской. Назо-
ви «земледелец» — и уже не то. 

«Деньги — это свидетельство 
на получение общественного богат-
ства, и многомиллионный (!) слой 
мелких собственников крепко дер-
жит это свидетельство, прячет его от 
государства, ни в какой социализм и 
коммунизм не веря». 

«Мелкий буржуа, хранящий 
тысчонки, враг государственного 
капитализма, и эти тысчонки он же-
лает реализовать непременно для 
себя». 

Вот ведь какие подлецы, какая 
темнота и несознательность! Вмес-
то того, чтобы просто отдать денеж-
ки государству, то есть Ленину и 
всем его сообщникам, прячут и но-
ровят израсходовать на себя. Не 
выйдет, господа мелкие собствен-
ники! Отберём. Где силой, а где ли-
шив товаров и посадив на сухой 
хлеб через торгсины, не мытьём, так 
катаньем, но отберём! 

Тут и встала перед большевика-
ми главная, главнейшая задача — 
сосредоточить в своих руках весь 
хлеб. Это главное средство воз-
действия, подавления и поощре-
ния, а проще говоря — власти. На-
чалась одна из самых кошмарных и 
кровавых страниц русской истории 
под названием — продовольствен-
ная диктатура. 

Для себя Владимир Ильич 
твёрдо знал, что он осуществляет 
хлебную монополию, то есть сосре-
доточивает весь хлеб, имеющийся в 
России, в своих руках. Но для обще-
ственного мнения был выкинут жу-
пел, словечко, против которого не-
возможно, кажется, возразить, ко-
ротенькое словечко — голод. 

Было сделано так, что два 
главных города, Петроград и Мо-
скву, посадили на голодный паёк. 
Сто граммов хлеба в день. Дикие 
очереди за этими ста граммами. Ну 
а раз голод, значит, надо объявить 
поход за хлебом, борьбу за хлеб, 
изъятие хлеба ради голодающих. 
Дело благородное и чистое, как 
слеза. 

Но голод в Москве и Петер-
бурге был инспирирован. Именно 
в это время Лариса Рейснер, ска-
жем, жила, занимая особняк с при-
слугой, принимая ванны из шам-
панского и устраивая званые ве-
чера. Именно в эти годы Зиновьев, 

приехавший в дни революции из-за 
границы тощим, как пёс, разжирел и 
отъелся так, что его стали звать за 
глаза «ромовой бабой». Да и как мо-
гут голодать два города, если они не 
блокированы неприятелем, когда во 
всей остальной стране полно хлеба. 
Разреши, и тотчас же на всех база-
рах появятся горы хлеба и разных 
других продуктов. О том, что голода 
фактически нет, не раз в эти годы го-
ворил и сам Ленин. 

«Сейчас надвигается голод, но 
мы знаем, что хлеба вполне хватит и 
без Сибири, Кавказа, Украины. Хле-
ба имеется достаточное количество 
до нового урожая в губерниях, окру-
жающих столицу, но он весь запря-
тан кулаками». 

«Недалеко от Москвы, в губер-
ниях, лежащих рядом: в Курской, 
Орловской, Тамбовской, мы имеем 
по расчётам осторожных специа-
листов ещё теперь до 10 млн пудов 
избытка хлеба». 

Нет уж, Владимир Ильич, либо го-
лод, либо избыток хлеба, что-нибудь 
одно. Большевики в это время очень 
боялись, как бы хлеб стихийно не 
хлынул в голодные столицы и не 
сорвал им задуманное мероприя-
тие. Для этого были учреждены на 
железных дорогах заградительные 
отряды, которые следили, чтобы ни 
один мешок хлеба не проник ни в 
Москву, ни в Петроград. 

Заставив рабочих и прочее на-
селение этих двух городов изрядно 
наголодаться, Ленин объявил по-
ход за хлебом, который фактически 
им был нужен не для того, чтобы на-
кормить два города, а чтобы осуще-
ствить хлебную монополию. 

«Необходим военный (!) поход 
против деревенской буржуазии, 
удерживающей излишки хлеба и 
срывающей монополию». 

Выпускается декрет о продо-
вольственной диктатуре. 

«Вести и провести беспощадную, 
террористическую (!) борьбу и войну 
(!) против крестьянской и иной бур-
жуазии, удерживающей у себя из-
лишки хлеба. 

Точно определить, что 
владельцы хлеба, имеющие из-
лишки хлеба и не вывозящие их на 
станции и в места сбора и ссыпки, 
объявляются врагами народа и под-
вергаются заключению в тюрьму на 
срок не ниже десяти лет, конфиска-

ции всего имущества и изгнанию на-
всегда из его общины». 

«Военный комиссариат превра-
тить в военно-продовольственный 
комиссариат. 

Мобилизовать армию, выделив 
её здоровые части, и призвать де-
вятнадцатилетних для системати-
ческих военных действий (!) по заво-
еванию, сбору и свозу хлеба. Ввести 
расстрел за недисциплину. 

Успех отрядов измерять успеха-
ми работы по добыче хлеба». 

«Задачей борьбы с голодом яв-
ляется не только выкачивание (!) 
хлеба из хлебородных местностей, 
но ссыпка и сбор в государственные 
запасы всех до конца излиш-
ков хлеба, а равно и всяких 
продовольственных продуктов во-
обще. Не добившись этого, нельзя 
обеспечить решительно никаких со-
циалистических преобразований». 

Вот зачем понадобился рос-
сийский хлебушек, а вовсе не для 
того, чтобы ликвидировать голод 
в Москве и Петрограде. И сдаётся 
мне, что, кроме главной задачи — 
сосредоточить в своих руках все 
продукты, чтобы управлять и вла-
ствовать, продовольственная дик-
татура имела и побочную цель. 

Ведь советская власть только 
ещё начинала действовать, и поло-
жение её было весьма и весьма не-
устойчиво. Об этом свидетельствует 
сам Владимир Ильич. Судите сами. 
Вся мелкая буржуазия, как мы не-
давно читали, то есть всё самосто-
ятельное, самодеятельное населе-
ние России — против социализма. В 
речи перед группой передовых учи-
телей Ленин сделал и другое откро-
венное заявление. 

«Надо сказать, что главная мас-
са интеллигенции старой России 
оказывается прямым противни-
ком советской власти, и нет сомне-
ния, что нелегко будет преодолеть 
создаваемые этим трудности. Про-
цесс брожения в широких учитель-
ских массах только ещё начинается». 

Но если мелкие собственни-
ки, интеллигенты и даже широкие 
массы учителей — все против, то 
кто же за? 

«Мы можем рассчитывать только 
на сознательных рабочих. Осталь-
ная масса, буржуазия и мелкие хо-
зяйства против нас», — признаётся 
Владимир Ильич на стр. 369 и де-
сятью строками ниже уточняет: «Мы 
знаем, как невелики в России слои 
передовых и сознательных рабо-
чих». 

Предельная ясность: захва-
тившие власть опирались на яв-
ное меньшинство, на одураченных 
рабочих, которых назвали 
сознательными. Но ведь и эта не-
большая часть сознательных рабо-
чих могла одуматься через месяц-
другой. Действительно, вдруг одума-
ются да соединятся с крестьянами, 
как они соединены в фиктивной фор-
муле о рабоче-крестьянской влас-
ти? Совсем не лишне было бы озло-
бить их друг против друга, столкнуть 
и разобщить. Инспирированный го-
лод и крестовый поход за хлебом 
мог бы решить и эту проблему. 

«Нужен крестовый поход ра-
бочих (подчёркнуто нами — В. С.) 
против дезорганизаторов и против 
укрывателей хлеба». 

Значит, регулярной ар-
мии уже мало? Наряду с арми-
ей были брошены продотряды, 
составленные из рабочих Москвы 
и Петрограда. Не в том могло быть 
дело, что одной армии мало, а в том, 
чтобы вот именно столкнуть рабо-
чих и крестьян. Это более вероят-
но. Надо представить себе всё это, 
как приходят к рабочим агитаторы 
в кожаных куртках и внушают им, 
что голодают рабочие (и их семьи, 
детишки) исключительно по вине 
крестьян, прячущих хлеб. Какой не-
навистью разгораются сердца ра-
бочих. С какой яростью идут они в 
продотряды, чтобы насильно отни-
мать хлеб (а там тоже детишки), и ка-
кую ненависть со стороны крестьян 
вызывали эти насильственные дей-
ствия. 

Закінчення — 
в наступному номері
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класичної поезії 
Переклав  Микола Лукаш 

З антології «КОДЗІКІ» 
(початок VIII ст.) 

* * * 
По полях узміж 
стернями стелеться 
дикий верболіз. 
Лози звиваються, 
сльози проливаються. 

* * * 
Попід горою 
тонка билинонька 
никне додолу. 
Слізьми-дощем заплачеш 
ти ще за мною — 
той плач візьметься млою. 

* * * 
В полі Тойода 
молодая лобода... 
Було б милувать, 
як була ти молода! 
Та минулися года...

З антології «КОКІНСЮ» 
(початок X ст.) 

8 
Сонце весняне 
своїм любим сяєвом 
огорта мене. 
Чи знесу оту жагу? 
Голова моя в снігу... 

             (Ясухіде) 

38 
Коли не тобі, 
то кому я покажу 
цей сливовий цвіт? 
Колір той і запах той 
збагне одна — або ніхто. 

                   (Томонорі) 

52 
Минули літа: 
гнуть додолу старощі, 
сила вже не та... 
А на квіточку глянеш — 
молодим ніби станеш. 

170 
Похолоднілі, 
тихо у берег б’ють 
сивії хвилі. 
Вітер щось сумне співа, — 
чи не осінь наспіва? 

                   (Цураюкі) 

203 
Де осінній лист 
коло мого дому двір 
вкрив, немов поміст — 
чечeкала цикада, 
когось марно чекала. 

250 
Усяке зело 
тратить барву, йде у в’янь, 
мов і не цвіло: 
лиш хвилі білопінні — 
то квіти безосінні. 

                 (Ясухіде) 

273 
Чуден-дивен світ... 
Та невже я вже прожив 
аж тисячу літ? 
Не струсив іще й роси 
хризантеми гожий цвіт. 

                   (Сосей-хосі) 

367 
В далі безкраї 
далеко я мандрую, 
десь поза хмари — 
та всюди потаємці 
тебе лишаю в серці. 

412 
Гусоньки летять, 
вертаються із вирію, 
журно ґелґотять: 
ті, що разом літали, 
не всі в парі вертали... 

12 липня 
2014 року мину-
ло 115 років від 
дня народжен-
ня Ірини Коцю-
бинської — мо-
лодшої доньки 
письменник а, 
літературознав-
ця, музеєзнав-
ця, багатоліт-
нього директо-
ра музею М. Ко-
цюбинського у 
Чернігові.

До цієї дати в музеї експонується вистав-
ка фондових матеріалів «Берегиня славної ро-
дини», на якій представлені родинні фотогра-
фії, особисті речі, рукописи ювілярки, ескізи 
інтер’єру меморіальних кімнат, зроблені її ру-
кою напередодні повної меморіалізації будин-
ку М. Коцюбинського.

У Чернігові ще знайдеться багато людей, 
які пам’ятають Ірину Михайлівну. Вона могла 

бути різною, але завжди вирізнялася особли-
вою духовною наповненістю, несла в собі ту 
велич, яка передалася їй від великого батька.

Непростий життєвий шлях судився молод-
шій доньці М. Коцюбинського. Зростала у те-
плій атмосфері родинного затишку, гармонії і 
любові. Але доросле життя мало приносило їй 
світлих хвилин. Жовтневий переворот вніс свої 

корективи у долі мільйонів людей. Не була ви-
нятком і родина Ірини Коцюбинської. Вимуше-
на евакуація з рідного міста в далеку Казань, 
де помер її чотирирічний син Леонід, потім по-
вернення до напівзруйнованої України і безкі-
нечні переїзди у пошуках кращого пристанища, 
репресії обох братів, Юрія і Романа, і страшне 
тавро родичів «ворогів народу», безробіття і 
напівголодне існування всієї родини, вічний 
страх, що сьогодні за тобою можуть прийти, а 
потім війна, з якої не повернувся чоловік — 
Абрам Данішевський. Лише після смерті Сталі-
на Ірина Михайлівна змогла розправити плечі, 
домогтися реабілітації своїх братів.

У 1956 році вона повернулася до батьків-
ського дому на посаду директора музею. За 
понад 20 років зробила величезний внесок у 
розвиток музейної справи, написала велику 
кількість наукових статей, підготувала і видала 
дві книги спогадів про М. Коцюбинського, до-
моглася від уряду виділення коштів на будівни-
цтво нового музейного приміщення.

Пішла з життя Ірина Коцюбинська на 78-му 
році. Похована на чернігівському цвинтарі.

Наталія КОЦЮБИНСЬКА, 
заступник директора музею 

з наукової роботи

Володимир ДРОЗД: 
75-річчя від дня народження

Власні думки, переживання, 
сподівання і відчуття письменник 
змушений був уже в перших своїх 
новелах і оповіданнях «загортати» 
у фольклорно-фантастичні шати, 
майстерно використовуючи засо-
би поетики усної народної твор-
чості, у фантастичні народні сюже-
ти, творчо застосовувати народ-
ний гумор. 

…Володимир Дрозд — непе-
ревершений майстер творення 
власної оригінальної художньої 
реальності. Володіючи потужною 
естетичною енергією, письменник 
завдяки творчому використанню 
фольклорно-фантастичних еле-
ментів — небилиць, міфообразів, 
розгорнутих міфометафор, але-
горій, травестії, легенд, сказань, 
сміху, гумору, іронії, сатири, гро-
теску, дотепу, жарту — відкрив 
безмежні можливості для вигад-

ливого і образно нестримного 
творення новаторської поетики 
національної словесної творчості. 

«Коли світ розчаровував мене, 
я конструював світ заново», — зі-
знавався Володимир Дрозд. Сі-
рий, партикулярно сухий, регла-
ментований соцреалістичний світ 
письменника пригнічував, і він 
прагне своїм нестримним фан-
тазуванням його оживити, роз-
кошуванням сміху, іронії, жарту, 
бурлеску, гіперболізуванням і так 
умовно-химерних ситуацій розхи-
тати усталені принципи і засади 
регламентованого соцреалістич-
ного зображення дійсності. 

...Герої таких його романів, 
як «Катастрофа» — Іван Загат-
ний, «Вовкулака» — Петро Хар-
лан і Андрій Шишига, «Спектакль» 

— Ярослав Петруня, «Балада про 
Сластьона» — Йосип Сластьон, 
«Злий дух. Із житієм» — Роман Гар-
куша, віддають на заклання влас-
ні душі заради самоствердження 
у формі чи то кар’єри, чи то слави, 
чи збагачення... 

…Ім’я Володимира Дрозда 
асоціюється з творчими пошука-
ми нової літературної генерації 
когорти шістдесятників, тих за-
пальних українських інтелігентів, 
які виривалися за межі ідеологіч-
ного контролю, бунтували супроти 
офіційних канонів мистецтва соці-
алістичного реалізму, намагалися 
оприлюднити нестандартні фор-
ми і прийоми естетичного анти-
конформізму. Тоталітарний режим 
пильнував таких, як Володимир 
Дрозд. Вже на початку 1963-го 

його було звільнено з роботи, зго-
дом залишилася не з власної волі 
без роботи його дружина — тала-
новита поетеса Ірина Жиленко, в 
серпні того ж року Дрозда ізолю-
ють від суспільства службою у ла-
вах радянської армії (у Забайкал-
лі, потім — у Чернігові). 

«Шлях мій життєвий і творчий 
складний», — сам письменник ви-
значав свою долю правдиво, без 
сподівань на співчуття чи захо-
плення від нових поколінь. Зму-
шений був заробляти на життя та-
лантом, бо дар творити нову — ху-
дожню — реальність відчув з юних 
літ. «Але поруч із відвертим заро-
бітком усе життя, а воно наклало-
ся на часи для літератури дуже не-
легкі, писав я на повну силу і чес-
но», — зізнався щоденникові 1 ве-
ресня 1988 року. 

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ

Один з найталано-
витіших і найоригі-
нальніших українських 
письменників нашого 
часу Володмир Дрозд 
— наш земляк, наро-
дився в селі Петрушин 
Чернігівського району. 
І на все життя в усій 
своїй творчості зали-
шився закоріненим у 
цю древню поліську, 
сіверську землю.

Володимир Григорович 
Дрозд (25.08.1939 — 23.10.2003) 
народився в сім’ї колгоспників. 
Закінчив факультет журналісти-
ки Київського університету ім. 
Т. Шевченка. Працював у редак-
ціях олишівської районної газети, 
обласної молодіжної газети «Ком-
сомолець Чернігівщини», респу-
бліканських газет «Літературна 
Україна», «Молодь України», у ви-
давництві «Радянський письмен-
ник». Із 1992-го — голова Літфон-
ду України, заступник голови Спіл-
ки письменників України. Лауреат 
премії імені Андрія Головка, Наці-
ональної премії України імені Та-
раса Шевченка (1992), Міжнарод-
ної премії фундації Антоновичів. 

Стараннями Володимира 
Дрозда 1983 року створено жур-
нал «Київ» (був його редактором з 
1983 по 1985 рр.), де згодом опу-
блікували багато заборонених 
творів, зокрема Івана Світлично-
го, Василя Стуса, «Собор у ришту-
ванні» Євгена Сверстюка та «Іс-
торію України-Руси» Михайла Гру-
шевського. 

Загалом усі його твори можна 
поділити на дві групи — такі, що 
їх міг би написати «хтось інший», 
і такі, що їх міг написати тільки 
В. Дрозд. У першій групі — бадьо-
рі й оптимістичні повісті про кол-
госпне село («Так було, так буде», 
«Новосілля», 1987), про невси-
пущу справедливість радянської 

юриспруденції («Інна Сіверська, 
суддя», 1983), про героїв-револю-
ціонерів. З іншого боку — повість 
«Вовкулака», про всяк випадок пе-
реназвана у видавництві на «Са-
мотнього вовка», опублікований 
лише в журнальному варіанті ро-
ман «Катастрофа», що йшли до чи-
тача більше десятиліття, та химер-
на повість «Ирій», яку не друкува-
ли шість років.

За глибиною зворушливо-до-
стовірного самоаналізу персона-
жа письменника з роману «Спек-
такль» Ярослава Петруні, роз-
двоєного на «чиновника від літе-
ратури» та справді талановитого 
літератора, який через брак ха-
рактеру, почуття обов’язку перед 
людьми, егоїзм, життєві обстави-
ни не зміг себе реалізувати, ви-
разно прочитується проблема 
роздвоєння, розщеплення творчої 
свідомості самого автора.

Із творами В. Дрозда, такими 
як повісті «Ирій», «Замглай», «Ба-
лада про Сластьона», «Самотній 
вовк», новели «Сонце», «Три ча-
рівні перлини», «Білий кінь Шеп-
тало», пов’язані здобутки химер-
ної прози, українського варіанту 
модного в літературі 1970-х мі-
фологізму. 

Художня умовність у В. Дроз-
да цілком оригінальна, несилува-
на, вигадливо-розкута, виростає 
із традицій національної «химерії» 

та демонології — і літературної 
(В. Дрозд підкреслює вплив на 
нього Гоголя й Лесиної «Лісової 
пісні»), і фольклорної — казки, 
легенди, перекази, бувальщини, 
уламки слов’янської міфології, що 
донині тримається «поліських лісів 
та боліт із усім їхнім чортовинням». 
Густа міфологічність, але іншого — 
більше філософського плану, про-
низує всі клітини відзначеного 
Шевченківською премією роману 
«Листя землі». 

Власне, людська душа, стан 
душі сучасної людини, саме траге-
дія деформації, роздвоєння душі 
радянського українця, найчас-
тіше, як сам автор, інтелігента в 
першому поколінні, хворобливо-
го розщеплення її в умовах хворо-
го суспільства, а також її екологія, 
порятунок душі і є основним пред-
метом дослідження, головним ге-
роєм прози В. Дрозда.

Розпочавши в малих жанрах, 
митець поступово перейшов до 
повісті та роману. Часто звертав-
ся до небажаних для комуністич-
ного режиму тем. У відомих творах 
«Білий кінь Шептало», «Маслини», 
«Катастрофа», «Самотній вовк» 
йдеться про типовий у часи «роз-
виненого соціалізму» стан роз-
двоєння — між містом і селом, між 
правдою та правдоподібністю.

Вікіпедія

Острів у вічності для Майстра

Вшанували пам’ять Ірини Коцюбинської 
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Несподівані 
думки
 Тільки-но дурень 

похвалить нас, як він уже 
не здається таким дурнем. 
(Ларошфуко). 

 У серйозних спра-
вах люди показують себе 
такими, якими їм нале-
жить бути, а в дрібницях 
— такими, якими вони є. 
(Н.Шамфор). 

 Ніколи не гово-
ріть погано про себе, ваші 
друзі зроблять це за вас. 
(Ш. Тайлеран). 

 Істину неможливо 
розповісти так, щоб її зро-
зуміли. Треба, щоб у неї по-
вірили. (В.Блейк). 

 Легковажність лег-
ко дивиться на речі серйоз-
ні і серйозно — на дрібниці. 
(Ж. д’Аламбер). 

Було колись...
 Михайло Грушев-

ський якось дорікнув Іва-
нові Франку: «Як Ви може-
те писати твори польською 
мовою?» Франко відповів: 
«Можу, бо вмію». 

 Григорій Квітка-
Основ’яненко мав чи не 
найдовший літературний 
псевдонім: «Любопытный 
Аверьян, состоящий не у 
дел коллежский протоко-
лист, имеющий хождение 
по тяжебным делам и по 
денежным взысканиям».

З історії заповітів

 Томас Джефферсон, 
один і засновників США, 
заповів, що його спадкоєм-
ці отримають спадок лише 
в тому випадку, якщо від-
пустять на волю рабів. 

 Найкоротший запо-
віт написав один мешканець 
Лондона: «Я збанкрутував». 

 Найнепристойніший 
заповіт написав швець із 
французького міста Марсе-
ля: із 123 слів 94 були не-
пристойні.  

Куточок 
гумору

Нежонатий — це муж-
чина, котрий не одружуєть-
ся, не подумавши, а поду-
мавши, не одружується.

* * * 
— Миколко, що робить 

твоя мама? 
— Усе,що хоче. 
— А тато? 
— Усе, що хоче мама. 

* * * 
— А тебе за що посади-

ли? За кримінал чи політи-
ку? 

— Мабуть, за політи-
ку. Я сантехнік. Запросили 
мене до міськкому партії 
полагодити каналізацію. А 
я й кажу: «Тут треба міняти 
всю систему».  

* * *
— Пані, а які чоловіки 

Вам подобаються? 
— Індіанці, бо вони смі-

ливі. І євреї, бо вони розум-
ні і підприємливі. 

— Тоді дозвольте пред-
ставитися: Чингачгук Арон 
Мойсейович. 

 

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

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

Кошти на видання газети 
можна вносити на банківський рахунок:

Установа банку: ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
Рахунок №26207010411229,

Отримувач: Антоненко Петро Якович.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню ду-
ховних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  
(066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

У світі цікавого
 У Стародавній Греції люди жили в 

середньому 29 років, у Європі в 16 сто-
літті — 21 рік, у 17 столітті — 26, у 18 
столітті — 34, на початку 20 століття — 
близько 50, в середині 20 століття — 
близько 70, а наприкінці 20-го — близь-
ко 60 років.

  Лівобічний, дзеркальний по-
черк у психології отримав назву «почерк 
Леонардо». Леонардо да Вінчі робив свої 
записи саме таким почерком, що дуже 
ускладнює їх розшифрування.

 Першими стоматологами можна 
вважати людей з долини Інду в Індії. Тут 
ще у 7 тисячолітті до нашої ери вирива-
ли зуби або зміцнювали їх, пов’язуючи 

дротом з інши-
ми. Також умі-
ли свердлити 
зуби і вставля-
ти туди затички 
зі слонової кістки в 
якості пломб. 

 В Англії з 9-го по 16 століт-
тя існував закон, який зобов’язував 
кожного англійського чоловіка щодня 
вправлятися у стрільбі з лука.

 Перший підводний човен виго-
товили 1620 року завдяки голландсько-
му механіку і фізику Корнелію ван Дреб-
белю і випробували на річці Темзі того ж 
року.

Публікації 
нашої газети  газети 
«Світ» не старіютьне старіють

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

Що читають в «Інтермеццо»

Проводять культурно-мистецький центр «Інтермеццо» та наша газета «Світ-інфо»

Вікторина «Що ви знаєте про Чернігів?»
У  попередніх, цьому і 

наступних номерах газе-
ти читачам ставимо за-
питання про наше чарів-
не місто, його історію і 
сьогодення. Насамперед 
йдеться про фотознімки 
цікавих споруд Черніго-
ва. Запитання вікто рини 
просте: який саме об’єкт 
зображено на фото, що 
ви знаєте про його істо-
рію і сучасність? 

Можете відповісти 
коротко, а можна й більш 
розширено. 

За підсумками кіль-
кох турів вікторини ми 
визначимо переможців. 
Вони отримають пода-
рунки від Чернігівського 
культурно-мистецького 
центру «Інтермеццо» та 
нашої газети.

Отже, наступне за-
вдання: що це за будів-
лі, де вони розташовані, 
що ви про них знаєте?

Невеличка підказка: 
ці будівлі стоять на одній 

і тій же вулиці, буквально 
поруч. 

Оскільки тут два фото, 
за кожну правильну від-
повідь буде нараховано 
окремі бали у вікторині.  

До конкурсу можна 
долучатися в будь-який 
момент, адже відповідей 
на  запитання ми ще не 
друкували. Їх дамо по за-
вершенні конкурсу. По-
передні  завдання   чи-
тайте у попередніх  но-
мерах газети, які можете 
отримати в «Інтермеццо». 

Відповіді надсилай-
те звичайним листом чи  
електронною поштою 
(обидві ці адреси читайте 
на останній сторінці га-
зети, внизу)  або   занось-
те до КМЦ «Інтермеццо» 
(вул. Шевченка. 9).

Продовжуємо конкурс для ерудованих 
і допитливих, переможці якого отримають 
призи від Чернігівського культурно-мис-
тецького центру «Інтермеццо» і нашої газе-
ти. У кожному турі читачам пропонується 
відповісти на кілька запитань з історії, літе-
ратури, мистецтва, природи та інших галу-
зей. Не засмучуйтеся, якщо вам не вдалося 
знайти відповідь на всі запитання чи деякі з 
них. У наступних номерах газети друкувати-
мемо відповіді, і в будь-якому разі ви отри-
маєте багато цікавої інформації.

Відповіді на всі або частину запитань 
надсилайте в газету звичайною поштою чи 
електронною, обидві адреси вказані на цій 
сторінці газети (внизу, у вихідних даних). Та-
кож можна заносити відповіді до КМЦ «Ін-
термеццо» (вул. Шевченка, 9). Відповіді над-
силайте протягом двох тижнів від дня публі-
кації запитань. 

А зараз подаємо відповіді на запи-
тання першого туру, надруковані в № 35.

1. Іван Франко. 2 Джавахарлал Неру. 3. 
Володимир Вернадський. 4. Анна Ярослав-
на, дочка Ярослава Мудрого, яка вийшла за-
між за короля Франції Генріха І. 5. Іван Кот-
ляревський. 

Запитання другого туру
1. Хто мав право у Франції сидіти в при-

сутності короля і королеви без особливого 
на те дозволу, і як називалося це право?

2. Одиницею чого служить «світловий 
рік»? 

3. Який найактивніший вулкан планети? 
4. Яка частина світу має найбільшу се-

редню висоту? 
5. Давні греки називали цю ріку Борис-

фен, римляни — Данапаріс, турки — Узу, 
слов’яни — Славутич. Як нині називається  
ріка? 

Конкурс ерудитів
Від КМЦ «Інтермеццо» і «Світ-інфо»

Юрій Горліс-Горський 
«Холодний Яр» 
Історико-документальний роман про події, що відбувалися 

протягом 1918 – 1922 рр. у Холодноярській Республіці — осеред-
ку українського повстанського руху проти загарбників (німецьких 
окупантів та російських «білих» і «червоних» інтервентів).

«Кармелюки». 
Упорядник Роман Коваль
Це книга спогадів старшини армії УНР про Кармелюцький ку-

рінь, який згодом переріс у Кармелюцький полк. У збірці вперше опу-
бліковано невідомі досі «Короткий нарис історії Запорозького куре-
ня ім. отамана Янка Кармелюка», а також нариси Романа Коваля про 
старшин-кармелюків, «Неповний список старшини окремого гайда-
мацького куреня ім. Я. Кармелюка та Запорізького полку ім. Я. Кар-
мелюка» і документи про цю частину. 

Події відбуваються у Києві, Бессарабії, Білогородщині, 
Придністров’ї, Румунії та на території сучасних Вінницької, Житомир-
ської, Івано-Франківської, Полтавської, Рівненської і Чернівецької 
областей України та Курської області Російської Федерації. 

На межі двох світів: український 
націоналістичний рух 
на Наддніпрянщині (1920 – 1955 рр.)
Монографія присвячена особливостям українського націо-

налістичного руху на Наддніпрянщині у 1920 – 1955 роках. Про-
аналізовано пропагандистський, мобілізаційний та військовий 
напрямки діяльності УВО, ОУН, ОУН-р та УПА.

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

Показ фільмів 
про 7 історичних чудес України

28 липня на території Національного Києво-Печерського 
історико-культурного заповідника відбулася презентація но-
вого циклу телепередач «7 історичних чудес України» та першого 
фільму цього циклу — «Києво-Печерська лавра».

Ці програми можна дивитися о 8.10 по середах, четвергах і 
п’ятницях на каналі ICTV. Графік показу: 
07.08 — програма про стародавній Чернігів.
08.08 —  Острог та Старокостянтинів.
13.08 —  Стародавня Умань.
14.08 — Кам’яна могила (Запорізька обл.).
15.08 — Херсонес Таврійський.
20.08 —  Софія Київська.


