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Верховна Рада: перевибори 
Звернення Президента України 

Петра Порошенка з нагоди дострокового 
припинення повноважень Верховної Ради
Дорогі співвітчизники!
Я вирішив достроково припинити повноваження Верховної Ради 

сьомого скликання. Вибори нового парламенту відбудуться 26 жовтня 
2014 року.

Це рішення я ухвалив у строгій відповідності зі статтею 90 Консти-
туції України. З урахуванням очікувань переважної більшості громадян 
України та на виконання власного слова, яке давав, балотуючись на по-
саду Президента.

Нагадаю: коаліція розпалася 24 липня. Нової протягом місяця, який 
на це відведено Основним законом, — не створено. У такому випадку 
Конституція дає Президенту право розпускати Верховну Раду. Цим пра-
вом я і скористався. Бо це єдино правильне і відповідальне рішення.

Опитування громадської думки засвідчують, що 80 відсотків грома-
дян підтримують необхідність проведення позачергових виборів.

Зрештою, такою була і одна з головних вимог Революції гідності.
Потужний суспільний запит на перезавантаження влади є більше ніж 

очевидним. Вибори — найкращий спосіб люстрації. І починати очищення 
слід з найвищого законодавчого органу.

Теперішній склад Верховної Ради протягом півтора року був опорою 
Януковича. І більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські за-
кони, які забрали життя Небесної Сотні. За це треба нести відповідаль-
ність — і кримінальну, і політичну.

Чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді, — якщо не пря-
мі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків-сепаратистів.

Навіть на оголошення мобілізації та на вимогу визнати ДНР і ЛНР те-
рористичними організаціями ледь-ледь «нашкребли» 232 голоси.

А де решта?
Не секрет: п’ята колона складається з десятків нібито народних де-

путатів. Тільки вони представляють інтереси явно не того народу, який їх 
обирав. Хіба таке можна терпіти?! Хіба так можна виграти війну?

У цілому склад Верховної Ради не відповідає політичним настроям 
української громади. Суспільство настільки швидко змінилося, що депу-
тати не встигають за його історичним поступом. Від попередніх виборів 
минуло лише два роки. Але здається, ніби сплили десятиліття — настіль-
ки іншою стала країна.

Голосування 2012 року, коли обиралася ця Рада, не було ані чесним, 
ані демократичним, ані прозорим. Воно просто не відповідало європей-
ським стандартам. Тому критично низьким виявився потенціал чинної 
Верховної Ради. Це ще один аргумент на користь перевиборів.

Адже наші вороги — не лише диверсанти, терористи та найманці, які 
прийшли з того боку українсько-російського кордону.

Не меншої шкоди, ніж «Гради» чи «Буки», завдають корупція, безро-
біття, бідність. І ми маємо отримати перемогу на всіх цих фронтах одразу.

Я розглядаю перемогу на Донбасі і перемогу демократичних рефор-
маторських сил у Верховній Раді як взаємопов’язаний процес.

Так, позачергові парламентські вибори — частина мого мирного 
плану. Ключовий його елемент — політичний діалог з Донбасом.

З ким, вибачте, говорити? З незаконними збройними формування-
ми спілкуватися можна лише за допомогою сили, поки вони не склали 
зброї. А більшість тих, кого виборці обрали на парламентських виборах 
дванадцятого року, втратили авторитет та вплив на людей.

Багато хто з них не приїздить на свої округи. Не буває в лікарнях, не 
опікується переселенцями. Не допомагає відбудовувати міста, зруйно-
вані терористами. Люди їх не бачать, а декого навіть і бачити не хочуть!

Тому ті, кого Донбас обере своїми депутатами через два місяці, — 
отримають мандат довіри й право представляти регіон в його контактах 
з центральною владою.

Позачергові вибори не означають, що з чинної Верховної Ради зні-
мається відповідальність за долю країни. Депутати працюватимуть до 
обрання нового парламенту. Головне, що їм ще треба зробити, —  це вже 
у вересні ратифікувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як Президент гарантую, що вибори пройдуть чесно, демократично й 
прозоро. В електоральній історії країни вони стануть такими ж взірцеви-
ми, як і цьогорічні вибори Президента.

Виборчий бюлетень — це найпотужніша зброя в руках громадян, 
щоб захистити країну. Жодного шансу п’ятій колоні та силам реваншу!

Закликаю виборців до високої явки, а демократичні політичні сили 
— до походу на вибори єдиною потужною проукраїнською та проєвро-
пейською командою.

Лише за таких політичних умов ми зможемо змінити країну на краще.
Закликаю всіх прийти на вибори та завершити розпочатий у червні 

процес формування нової влади.

Слава Україні!

Яка все-таки багата українська 
мова! В тому числі й багатозначністю 
слова. Ось і слово «єдина» має не одне 
значення. Єдина — в сенсі соборна, 
об’єднана, а не розділена, пошмато-
вана. Єдина — в сенсі рідна, наша, 
саме та держава, де ми народилися 
або приїхали сюди жити і хочемо жити 
саме в цій державі. 

Це фото я зробив у своєму райцен-
трі Куликівка на Чернігівщині, на свя-
ті Дня Незалежності України. Звичай-
не селище, яких сотні, звичайне свят-
кування — ми відзначили День на-
родження нашої держави. І нехай 
уперше за 23 роки Незалежності при 
окупації частини території — Криму, 
вперше, коли на Сході країни йдуть 
воєнні дії проти сепаратистів і їхніх за-
кордонних хазяїв, які хотіли б розірва-
ти Україну. Але єдина, соборна Україна 
була, є і буде для ось цієї дівчинки, для 
мільйонів її співвітчизників, громадян 
вільної, незалежної держави.

                                Фото Петра Антоненка

Майдан звільнено від Майда-
ну. Тобто центральну площу столи-
ці України — майдан Незалежності 
— звільнено від Євромайдану. Не 
без бою, у переносному значенні 
слова, тобто не без невеликої бій-
ки і словесних, полемічних, полі-
тичних баталій у медіа. Але вже за 
півтора тижні до Дня Незалежності 
візуально від Євромайдану тут не 
залишилося майже нічого. 

Біда нескінченного стояння 
столичного Майдану була навіть 
не в тому, що центр європейської 
столиці став нагадувати смітник, 
що він перетворився на бомж-
майдан. А в тому, що подальше 
стояння ніби підкреслювало: Єв-
рореволюція не перемогла. І тре-

ба стояти й далі, щоб контролюва-
ти владу, бо ідеї Майдану, його гас-
ла не втілено в життя. Це слово-
блуддя, бо хіба може бути так, щоб 
сказати: сьогодні, в середу, ідеї 
Майдану ще не втілено, справед-
ливість у країні не восторжеству-
вала, а завтра, в четвер, заяви-
ти: вони втілені, настало царствіє 
правди і справедливості. Не буває 
так, бо це процес, а не якийсь мо-
мент. Навпаки, треба констатува-
ти: революція перемогла, режим 
зметено, у нас нова влада, онов-
лена держава, в якій берімося ре-
алізувати гасла Майдану. А якщо 
бомж-майдан — єдиний спосіб 
контролювати владу, то нещасне 
таке суспільство. 

Звільнення центру столиці, а це 
не лише «зняття» наметового міс-
течка, а й розблокування для про-
їзду вулиць, звільнення адміністра-
тивних будівель, свого часу зайня-
тих учасниками революції, а опіс-
ля невідомо, навіщо утримуваних, 
— усе це пройшло в цілому мирно. 
Тобто влада силоміць не розганяла, 
не ліквідовувала Майдан, а домо-
вилася про його звільнення із сами-
ми активістами Майдану. З тими, з 
ким ще можна було про щось гово-
рити. Бо серед кількох сотень «зали-
шенців» там стояли (сиділи, лежали) 
й люди, в яких домінувала носталь-
гія за періодом революції, і просто 
бомжі, і провокатори. 

Одним з аргументів проти очи-
щення Майдану називалося те, що 
нова влада не прислухається до 
майданівців, до народу. Але хотіло-
ся б запитати: яке прізвище цього 
«народу» чи бодай назва? Річ у тім, 
що навіть революційний порив не 
зміг позбавити Майдан від заста-
рілих хвороб нашої демократії. Ре-
волюція, мобілізувавши мільйони 
громадян України, водночас поро-
дила у так званому «громадському 
секторі» численні галасливі «органі-
зації», кожна з яких воліла «хрести-
тися» Майданом, виступати від його 
імені. То з ким тут було говорити? 

Логічним продовженням цьо-
го кагалу, породженим подихом 
нової парламентської виборчої 
кампанії, стало виникнення нових 
«майданних» партій. Це замість по-
літичної структуризації і консо-
лідації ще більше скаламу-
тило наш політикум. 

МАЙДАН ЖИВЕ? 

Україна — єдина
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Коментар редактора

Населення області за віком
На Чернігівщині на початок 2014 р. постійно 

мешкали 1058,3 тис. осіб (2,3% постійного насе-
лення України).

 Упродовж минулого року кількість постійного насе-
лення області зменшилася на 1%, проте відбулося зрос-
тання чисельності на 0,3% в наймолодшій віковій групі 
(0 – 14 років).

Кількість дітей, за розрахунками, становила 138,6 тис. 
осіб. Це 13,1% постійного населення області (в Україні — 
14,8%). Меншу частку дітей мали Луганська (12,5%), Доне-
цька і Сумська (по 12,8%) та Харківська (12,9%) області. 
Найбільше дітей — серед населення Рівненської (19,8%), 
Закарпатської (19,1%) та Волинської (19,0%) областей.

В області найбільша питома вага дітей серед населен-
ня Корюківського (15,7%) та Носівського (14,6%) районів, 
найменша — Ніжинського району (11,1%).

Постійні жителі області у віці 15 – 64 роки складають 
найчисельнішу вікову групу, яка є основним постачаль-
ником трудових ресурсів. Кількість населення цього віку 
зменшилася за 2013 рік на 1,3% й становила 721,7 тис. 
осіб, або 68,2% (в Україні — 69,9%). Майже третина цієї ві-
кової групи — молоді люди у віці 15 – 34 роки.

Частка осіб у віці 65 років і старше в загальній чисель-
ності населення області була найвищою в країні й станови-
ла 18,7% (в Україні — 15,3%). 

Демографічна ситуація 
покращилась
Упродовж січня – червня 2014 року на Чернігів-

щині народилося 4688 малюків (2416 хлопчиків та 
2272 дівчинки). У розрахунку на 1000 осіб наявно-
го населення рівень народжуваності зріс порівня-
но із січнем – червнем 2013 року із 8,8 до 8,9 но-
вонароджених.

Народили першу дитину 47,5% жінок, другу — 38,2%, 
третю і більше —14,3%. Середній вік жінок, що народжува-
ли, складав 27 років.

В області померло 10229 осіб — 4857 чоловіків та 
5372 жінки. Рівень смертності становив 19,4% проти 
19,3% у січні – червні 2013 року. 

Від початку року одружилися 2415 шлюбних пар.
У січні – червні цього року спостерігався міграційний 

приріст населення: на Чернігівщину прибули 5797 осіб, ви-
були — 5533.

Чисельність населення області на 1 липня 2014 р. ста-
новила 1061,5 тис. осіб, у тому числі міського — 680,4 тис., 
сільського — 381,1 тис.

В області 345 тисяч пенсіонерів,  
середня пенсія —  1373 грн.
На 1 липня в органах Пенсійного фонду Черні-

гівської області перебували на обліку 345,4 тис. 
пенсіонерів.

 Переважна більшість  (80,1%) отримує пенсії за віком, 
12,8% — за інвалідністю, 4,2% — у зв’язку з втратою году-
вальника, 2,1% — за вислугу років, 0,8% — соціальні пенсії.

Середній розмір місячної пенсії, призначеної органа-
ми Пенсійного фонду, на 1 липня становив 1373 грн (з ура-
хуванням цільової та інших видів грошової допомоги та ін-
дексації), що на 22 грн більше, ніж на початок року. Із за-
гального числа пенсіонерів 17,2% — працюють.

День археолога в Батурині
Вже вісімнадцятий сезон у Батурині працює міжна-

родна українсько-канадська археологічна експедиція. Ар-
хеологам вдалося, здавалося б, неможливе — повернути 
із забуття історію міста, пам’ять про яке намагалися стер-
ти упродовж століть. Результатом роботи археологів стало 

відкриття у 2009 році музею археології Батурина. За 5 ро-
ків його відвідало більше 80 тисяч осіб.

З нагоди професійного свята — Дня археолога — спів-
робітники музею підготували і презентували проект «Му-
зейна карта». Кольоровий бланк карти містить запитання 
і завдання, що значно урізноманітнить програму відвіду-
вання музею. А першими, хто спробував виконати завдан-
ня «Карти», стали учасники Батуринської археологічної екс-
педиції — студенти-історики Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Шевченка, Глухівського 
національного педагогічного університету імені О. Довжен-
ка та волонтери.

В музеї археології Батурина працює виставка «Історія, 
збережена землею», яка репрезентує матеріали останніх 
польових сезонів. 

Наталія САЄНКО

Протягом поточного року Чернігів-
щина має скоротити обсяги споживання 
природного газу на 49,8 мільйона кубо-
метрів. Це майже третина спожитого то-
рік. На брифінгу, що відбувся в облдерж-
адміністрації, директор департаменту 
житлово-комунального господарства, ре-
гіонального розвитку та інфраструктури 
Петро Головач розповів, яким чином об-
ласть економитиме газ.

— По-перше, буде вжито ряд ор-
ганізаційних заходів. Наприклад, мак-
симально утеплено горища, підвали, ві-
кна і двері будівель, — зазначив Петро 
Михайлович. — У будинках, зведених 
у 1950 – 1990 роках, втрати тепла че-
рез стіни сягають 40%. Ще 12% «вилітає» 
крізь старі вікна.

В області проведено інвентаризацію 
приміщень бюджетних установ. Там, де 
лікарні чи школи заповнені частково, по-
трібно вже до початку холодів переоблад-
нати систему опалення так, щоб гріти тіль-
ки ту частину приміщення, яка використо-
вується. У кількох малокомплектних шко-
лах, що опалюються твердим паливом, 
можлива організація навчання у дві змі-
ни. У другу зміну вчитимуться діти з іншого 
навчального закладу, зачиненого на опа-

лювальний період для економії газу. При-
пиниться на певний час і опалювання гос-
подарських приміщень, гаражів тощо.

По-друге, буде здійснено перео-
снащення опалювальних систем та 
пристроїв споживання газу: встанов-
лено лічильники тепла та горілки, придат-
ні для використання газу низького тиску, 
застосовано компенсатори.

По-третє, можливі зміни у нор-
мативах температурного режиму. 
Зараз нормою для приміщень є 18 – 20 
градусів за Цельсієм, а після перегляду 
цей показник може бути зменшено до 16 
– 18 градусів.

По-четверте, в області значна 
частина котелень має бути переве-
дена на альтернативні види палива: 
вугілля, торф, дрова, пелети та інші. Цей 
процес вже розпочато, хоча йде він до-
сить повільно. Тим більше, що не існує 
100-відсоткової гарантії того, що такого 
палива буде достатньо, аби обігріти всіх 
бажаючих. Адже на постачання вугілля 
негативно впливає ситуація на Сході кра-
їни. Торфобрикет реалізує лише Ірванців-
ський завод, в той час як Смолинський 
тільки «розкачується». Виробництвом пе-

летів займається лише одне приватне під-
приємство у Новгород-Сіверському ра-
йоні. Ще одне планують створити у Щор-
ському районі.

Про те, як одержати дозвіл на пра-
во працювати з різними видами палива, 
розповіла в. о. директора департаменту 
екології та природних ресурсів Катерина 
Тканко. Від початку року було видано 122 
дозволи. Щоб одержати такий дозвіл, не-
обхідно звернутися до центру надання ад-
міністративних послуг, надати пакет від-
повідних документів.

— На перевірки державної екологіч-
ної інспекції відповідно до змін, внесених 
до Закону «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2014 рік», встановлено мораторій, 
— повідомила перший заступник началь-
ника держекоінспекції в області Вален-
тина Дзюба. Тож інспекція виконувати-

ме консультативно-дорадчі функції 
та сприятиме розв’язанню екологічних 

проблем, що виникатимуть зі зростан-
ням числа котелень, які працюють 
на твердому паливі. Як-от, наприклад, 
з утилізацією залишків, що утворювати-
муться після перегорання палива (золи, 
шлаку тощо).

Краще пізно, ніж ніколи — мовить прислів’я. Може, хоч газо-
вий шантаж Росії змусить Україну подумати про енергетичне за-
безпечення. І не лише про такі високі матерії, як закупівля газу 
в інших країнах, розвиток власного видобування палива, аль-
тернативна енергетика —сонячна, вітрова й інша. А й про прості 
засоби економії тепла і енергії, про які йдеться в цьому повідо-
мленні з ОДА. Давно треба було все це робити, в тому числі зга-
дати давні види палива — ті ж дрова, торф. І не слід вважати це 
поверненням назад, у старі часи, краще згадаймо слова одного 
вченого, який сказав, що опалювати газом — це все одно, що 
грошовими купюрами. 

Та не все так гладенько, як планують в обласній державній 
адміністрації. Безумовно, треба вжити «ряд організаційних за-
ходів», щоб було «максимально утеплено горища, підвали, вікна 
і двері будівель». Але хто і яким коштом це робитиме, враховую-
чи тотальне подорожчання всього, в тому числі будматеріалів? 
Комунальні служби тут же почнуть бідкатися, що ці «заходи» ви-
конати не в змозі. Добре, як щось здійснюватиметься у некому-
нальній, недержавній сфері, тобто на приватних підприємствах і 
організаціях. Може, горе змусить їх щось робити. Те ж саме сто-
сується і встановлення лічильників тепла, а тим паче переосна-
щення опалювальних систем, наприклад, встановлення поруч з 
газовими котлами або замість них котлів на тверде паливо — 
дрова чи відходи деревини. Усе це треба було робити давно, а не 
«в пожежному порядку».

Щодо альтернативного палива картину бачите самі. Смолин-
ський завод торфобрикетів усе ще «розкачується», пелети роб-
лять лише в Новгород-Сіверському районі, ще щось «планують 
створити» у Щорському. І це на лісистій Чернігівщині, нехай і з по-
ріділими останніми роками лісами. 

От що впроваджуватимуть із задекларованого — так це зни-
ження температури в приміщеннях до 18-ти, а то й до 16 граду-
сів. Ще — закриття на зиму деяких шкіл і переведення учнів у су-
сідні школи на заняття в другу зміну. 

Але це ще півбіди. Прикро, що під приводом «економії газу» 
місцева влада знову активізує спроби закриття деяких шкіл. 
Оскільки за законом це можна робити лише за згодою громади 
села, пропонують  «урізання»: восьмирічні школи хочуть перетво-
рити на початкові. Змальовується це так: старшокласників во-
зитимуть у сусіднє село, в більшу школу, а молодші класи розміс-
тять у тій частині школи, де буде увімкнуто опалення. А в іншій 
частині школи його відключать на зиму, або тимчасово переве-
дуть молодші класи в дитсадок, якщо він діє. 

Усе це начебто економно. Ось тільки питання: на який пері-
од «тимчасово» скорочують школу, формально її не закриваючи? 
На цю зиму? На рік чи два, поки з енергоносіями в державі щось 
поліпшиться? Давно відомо, що в нас «тимчасове» часто стає по-
стійним.

Петро АНТОНЕНКО

У бюджеті Чернігова не вистачає для виплати зарплат бю-
джетникам двох місячних фондів зарплати — майже 61 млн грн. 
Розраховувати на фінансову допомогу з Києва неможливо. Тому, 
щоб бюджетники в листопаді та грудні отримували зарплатню, 
міська влада запропонувала їм йти у відпустки за власний раху-
нок. Про це заявив міський голова Олександр Соколов. Він за-
певняє: все це — без примусу. 

Правда, керівництво міста вважає, що «добровільні відпуст-
ки» без зарплати стосуються всіх, тобто це те, що ще в радянські 
часи називали «добровільно-примусово». 

Яку суму вдасться зекономити в такий спосіб, міська влада 
не каже, як і те, де взяти решту коштів. Так само не зрозуміло, 
яка різниця людям, коли вони залишаться без грошей: в листо-
паді – грудні чи у серпні – жовтні. Та й взагалі так звані відпуст-
ки за свій рахунок — по суті, приховане безробіття. Адже люди 
готові працювати, щоб отримувати зарплату, але їм кажуть, що 
коштів нема. 

Останнім часом почастішали ви-
падки повідомлень про так звані 
«замінування» тих чи інших об’єктів, 
що потім виявляється провокацією. 
Це вже не просто хуліганство, а від-
гомін ситуації на Сході країни, спро-
ба сіяти паніку. Кілька разів остан-
німи тижнями «мінували» найбільш 
людні місця — станції метро і заліз-
ничний вокзал у столиці. Докотилася 
ця пошесть і до Чернігова: був факт 
провокації стосовно залізнично-

го вокзалу, а на День Незалежнос-
ті «мінували» один із закладів у цен-
трі міста. 

Це злочинні жарти, адже на пошу-
ки вибухівки кидаються чималі сили 
і засоби, дезорганізується робота 
транспорту, установ, нормальне жит-
тя тисяч людей. Тому це є криміналь-
ним злочином. За фальшиві, провока-
ційні повідомлення про «замінування» 
винні караються ув’язненням на тер-
мін від 3 до 7 років. 

Звичайно, не кожен такий випа-
док вдається розслідувати і знайти 
винних, бо це непросто. Проте під час 
розслідування винних знаходять та 
карають. Тому телефонні терористи 
мусять зрозуміти просту річ: до числа 
впійманих і покараних може потрапи-
ти БУДЬ-ХТО з них. І йому не буде лег-
ше від того, що когось не впіймали, 
якщо сам сяде в тюрму на кілька ро-
ків. Так можуть закінчитися злочинні 
«жарти». 

Область має зекономити третину газу

Під приводом нестачі газу 
знову пробують закривати школи

Відпустки за свій рахунок, 
тобто без зарплати: добровільно-примусово? 

За дзвінки про фальшиві «замінування» — 7 років тюрми
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Працюємо

До Євросоюзу експортуємо 
все більше

Зовнішньоторговельний оборот області у січні – травні 2014 року 
склав близько 497 мільйонів доларів. Це на 11% більше, ніж за анало-
гічний період минулого року. Експорт зріс майже на 28%.

Найбільше продали зернових культур, виробів з паперу і картону, 
харчових продуктів, деревини й виробів з неї. Також експортували міне-
ральні продукти (в тому числі нафту сиру), текстильні матеріали й виро-
би, молоко і молочні продукти, взуття, котли та машини, насіння і плоди 
олійних рослин та іншу продукцію.

Понад 40% чернігівських товарів експортовано до країн ЄС.

Що дає ліс
Колегія Чернігівського обласного управління лісового та мислив-

ського господарства проаналізувала діяльність лісівників у І півріччі 
цього року.

Підприємствами управління створено лісових культур на площі 
1959,2 га (це — 121% до піврічного та 102% річного завдань). Заготови-
ли 465,1 тис. м3 деревини.

На кінець 2013 року по управлінню на залишку було 72,9 тис. м3 де-
ревини, а за 6 місяців ця цифра зросла на 19,4 тис. м3 (лише дров па-
ливних — 45,1%). 

Нині в державі гостро ставиться питання про економію природного 
газу та електроенергії. То є надія, що населення виручать заготовлені 
лісівниками дрова.

Як і раніше, лісове господарство області залишається найменш 
бюджетно підтриманим. Площа лісів Чернігівського ОУЛМГ становить 
15,6% усього Полісся, а бюджетне фінансування — 10,6%.

У І півріччі управління отримало 1 509 тис. грн бюджетних асигну-
вань (на 318 тис. грн менше від минулорічного) — на ведення лісового 
господарства та створення захисних лісових насаджень.

Збільшується  реалізація деревини на експорт: питома вага його 
зросла з 51,8% до 57,6%.

Протягом І півріччя підприємства реалізували 380,8 тис. м3 де-
ревини.

За результатами діяльності лісгоспи отримали 11 058 тис. грн чисто-
го прибутку, що на 5704 тис. грн, або в 2,2 разу, більше від минулоріч-
ного періоду.

На ремонт доріг виділено 
116,4 млн грн

Кабінет Міністрів затвердив перелік об’єктів будівництва, рекон-
струкції, капітального і поточного ремонту автомобільних доріг за-
гального та місцевого значення й обсяги їх фінансування у поточно-
му році.

Чернігівській області цього року виділено на ремонт 50,1 км автодо-
ріг 116,4 млн грн. Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних 
доріг (проводяться на певних ділянках):

Дороги державного значення:
Київ — Чернігів — Нові Яриловичі;
Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч;
Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин з під’їздом до м. Ніжина;
Корюківка — Гуринівка — Бреч;
Корюківка — Сахутівка — Мена;
Міст через р. Рома біля с.Кролевець;
Міст через р. Десна біля с. Шестовиця.

Дороги місцевого значення:
Великий Зліїв — Пушкіне;
Левоньки — Жукотки — Гірманка;
Бобровиця — Піски — Нова Басань;
Іванівка — Слобода — Вікторівка;
Перше Травня — Локнисте — Гориця;
Чорнотичі — Кудрівка — Лозова;
Кукшин — Стодоли — Переходівка;
Заньки — Дуболугівка;
Боршна — Смош — Ряшки. 
За розмірами виділеної суми Чернігівська область опинилася на 

п’ятому місці серед усіх регіонів країни. 

Підприємців більшає
За перше півріччя надходження до бюджету від суб’єктів малого 

підприємництва області склали майже 173 млн  гривень.
У першій половині року в області працювали 5,5 тисячі малих, 425 

середніх підприємств та понад 44 тисячі фізичних осіб – підприємців. За 
вказаний період було зареєстровано більше 2060 суб’єктів підприємни-
цтва, з них 385 юридичних осіб. А це майже на 190 підприємств більше 
за тих, які припинили свою діяльність.

3  Світ Чернігівщини

Бліц-інформ
Міліцейська хроніка

Вулиця носитиме ім’я героя
Напередодні Дня пам’яті співробітників міліції, які загинули при виконанні служ-

бових обов’язків, у райцентрі Талалаївка відкрили меморіальну дошку старшому 
слідчому Талалаївського райвідділу УМВС старшому лейтенанту міліції Юрію Воло-
димировичу Ващенку, який загинув 27 квітня цього року під час затримання озбро-
єного злочинця.

Кошти на виготовлення і встановлення меморіальної дошки зібрали самі пра-
цівники Талалаївського райвідділу внутрішніх справ.

Відкриваючи мітинг-реквієм, начальник Талалаївського райвідділу міліції під-
полковник Олександр Гриневич розповів присутнім про коротке, але яскраве життя 
Юрія Ващенка. Онук міліціонера, закатованого німецькими загарбниками під час 
Другої світової війни, Юрій Ващенко завжди стояв на боці правди і законності.

Керівництво УМВС та райвідділу внутрішніх справ запевнило родичів загиблого, 
що зробить усе можливе, аби вирішити всі їхні соціально-побутові проблеми. Нині 
вже профінансоване встановлення пам’ятника на могилі міліціонера, надається під-
тримка його дітям у підготовці до навчального року, а в майбутньому діти загиблого 
зможуть на пільгових умовах здобувати освіту в навчальних закладах системи МВС.

Нещодавно керівництво райвідділу виступило з ініціативою про переймену-
вання вулиці Карла Маркса, де розташований райвідділ, на честь героя-міліціоне-
ра Юрія Ващенка. Питання розглядатиметься на найближчій сесії Талалаївської се-
лищної ради. Голова селищної ради висловив сподівання, що депутати підтримають 
ініціативу міліції.

Міліція прикрила підпільний цех, 
де фальсифікували бензин
Співробітники сектора державної служби по боротьбі з економічними злочина-

ми в одному з гаражних приміщень Чернігова виявили підпільний цех з виготовлен-
ня автомобільного пального.

Правоохоронці встановили, що 19-річний хлопець, який не мав постійного за-
робітку, вирішив відкрити підпільний цех з виготовлення автомобільного пального 
(змішуючи газовий конденсат з пальним та присадками) у гаражі, який спеціально 
винайняв на околиці міста. Протягом місяця спритник встиг продати більше тонни 
саморобного пального на суму понад 12 тисяч гривень.

Під час огляду гаражного приміщення співробітники міліції вилучили не лише об-
ладнання для виготовлення саморобного пального і газовий конденсат, а й чотири 
200-літрові металеві бочки і три пластикові 15-літрові каністри з рідиною, що мала 
характерний запах бензину. Також правоохоронці задокументували два факти збу-
ту мешканцям міста сорока літрів бензину на суму 480 гривень. 

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 
Кримінального кодексу України (шахрайство) — карається штрафом до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на 
строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, 
або обмеженням волі на строк до трьох років.

Також у діях горе-комерсанта вбачаються ознаки кримінального правопору-
шення, передбаченого частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України (не-
законне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підак-
цизних товарів). 

Ведеться досудове розслідування. 

Викрито групу торгівців «живим товаром»
Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, 

УМВС у Чернігівській області припинили діяльність злочинної групи, яка протягом 
кількох років відправляла жінок з Чернігівщини до Російської Федерації для занят-
тя проституцією.

Двоє жительок Далекого Сходу РФ організували надання сексуальних послуг у 
своїх приватних готелях. Постачали «живий товар» до Росії троє українських вербу-
вальників. За кожну дівчину вони отримували по 500 доларів США.

Зловмисники в першу чергу вербували жінок з фінансовими проблемами, без-
робітних і тих, що мали кредитні зобов’язання. Заманювали великими статками, 
оплатою всіх витрат на дорогу та проживання, можливістю позбавитися матеріаль-
них проблем.

Протягом 2014 року троє українок завербували і переправили через держав-
ний кордон України до Російської Федерації близько десяти жінок з Київської, Чер-
нігівської, Дніпропетровської, Одеської і Донецької областей, які в подальшому по-
трапили в сексуальне рабство.

Зловмисниці підшукували молодих дівчат, яким надавали неправдиву інформа-
цію про те, чим доведеться займатися в РФ. Дівчат переправляли до Москви, а звід-
ти — на Далекий Схід.

Жертви в готелях надавали сексуальні послуги за грошову винагороду. Щодня 
обслуговували від 10 до 15 клієнтів, усі гроші в них забирала хазяйка, давала ко-
шти тільки на дрібні витрати. З готелю дівчата вийти не могли, бо перебували під по-
стійним контролем. З них вимагали відпрацювати декілька тисяч доларів, які нібито 
були витрачені на переліт, оформлення документів, проживання і харчування.

У липні 2014 року працівники УМВС України затримали двох вербувальниць під 
час спроби переміщення через державний кордон ще п’яти дівчат. 

За кримінальним провадженням, відкритим за статтею 149 Кримінального ко-
дексу України (торгівля людьми), встановлена причетність до злочинної діяльнос-
ті транснаціональної та міжрегіональної злочинної групи із п’яти осіб двох росіян і 
трьох громадян України.

Під час обшуків у трьох громадян України  заарештовано загального майна на 
суму близько 1 мільйона гривень — житлові будинки, квартири, торгові точки, авто-
транспорт тощо.

Работоргівцям загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Знешкоджено групу наркоторгівців
Співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків  задокументу-

вали злочинну діяльність групи наркозбувальників.
До складу групи входили троє жителів Чернігова, які займалися незаконними 

операціями з наркотичними засобами в особливо великих розмірах. Зловмисники 
виготовляли з макової соломи ацетильований опій та в подальшому через мережу 
дрібних посередників збували його на території Чернігівської області. 

Під час санкціонованих обшуків у наркозбувальників виявили й вилучили близь-
ко 40 кілограмів гранульованої макової соломи, більше 1000 мілілітрів ацетильова-
ного опію та близько 100 мілілітрів ангідриду оцтової кислоти на загальну суму по-
над 300 тисяч гривень за цінами «чорного ринку».

Також вилучені автомобілі DACIA LOGAN та GEELY орієнтовною вартістю 360 ти-
сяч гривень, майно та цінності на суму 50 тисяч гривень.

Двоє учасників групи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесу-
ального кодексу. Наркоторгівцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Триває досудове 
розслідування.

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Вирок військовослужбовцю, який 
розкрадав військове обладнання

Набув чинності вирок Чернігів-
ського районного суду у криміналь-
ному провадженні, відкритому за 
матеріалами Управління СБ Укра-
їни в Чернігівській області стосов-
но військовослужбовця, який роз-
крадав та реалізовував військове 
майно. 

У ході досудового розслідуван-
ня встановлено, що протягом 2012 
– 2013 років командир однієї з тан-
кових рот, що дислокуються на те-
риторії Чернігівської області, зло-
вживаючи своїм службовим стано-
вищем, викрав 36 приладів нічного 
бачення, знятих з бронетехніки. 

Викрадені прилади військово-
службовець виносив з території 
військової частини і реалізовував 
їх приватній структурі. Унаслідок 
таких злочинних дій державі було 
завдано збитків на суму понад 1,3 
мільйона гривень. 

Згідно з рішенням суду першої 
інстанції військовослужбовця ви-
знано винним у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч.2 ст. 410 (ви-
крадення, привласнення військо-
вослужбовцем військового майна, 
а також заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим станови-
щем) Кримінального кодексу Украї-

ни. Зловмиснику призначено пока-
рання у вигляді 5 років позбавлен-
ня волі з встановленням іспитового 
терміну — 3 роки. За рішенням суду 
злочинця позбавлено військового 
звання та права обіймати посади, 
пов’язані з організаційно-розпо-
рядчими та адміністративно-госпо-
дарськими функціями строком на 
два роки. Викрадені прилади ніч-
ного бачення повернуті до військо-
вої частини. Апеляційний суд Черні-
гівської області залишив вирок без 
змін.

Прес-група Управління
СБ України в Чернігівській області

Жителі  
борються 
за чисте 
довкіллля

Про проблему безпеки засто-
сування пестицидів і агрохімікатів 
мешканці Ніжинського району за-
говорили, коли з’явились конкрет-
ні факти порушення їх екологічного 
благополуччя.

Активісти вважають, що окре-
мі орендарі сільськогосподарських 
площ порушують правила поводжен-
ня з хімічними речовинами, що при-
звело до серйозних наслідків. Зо-
крема, в ЗМІ були поширені факти 
про пошкодження городини місце-
вих жителів, забруднення фруктових 
дерев. Як наслідок — харчові отруєн-
ня людей.

Місцеві жителі, залучившись під-
тримкою громадської екологічної 
організації «Мама-86-Ніжин», поча-
ли активно відстоювати своє право 
на чисте довкілля. У тамтешніх ЗМІ 
з’явились статті під рубрикою «Міс-
цеві Чорнобилі».

У 2012–2013 роках географія 
проблеми розширилась. З’явились 
нові факти безвідповідального по-
водження з агрохімікатами. У селах 
Вертіївка, Хомине, Бобрик, Коліс-
ники Ніжинського району активісти 
виявили порушення правил застосу-
вання хімічних речовин. Свідченням 
цього є вигорання трави та кущів у 
межах санітарної зони оброблених 
агрохімікатами полів.

У рамках проекту «Підвищення 
безпеки застосування агрохіміка-
тів і пестицидів» громадські акти-
вісти постраждалих сіл спільно з гро-
мадською екологічною організацією 
«Мама-86-Ніжин» проінформували 
населення про правила поводження 
з хімічними речовинами. Поширюва-
лися тематичні буклети. Виявлені по-
рушення були оприлюднені на семі-
нарі із залученням фахівців з еколо-
гії та фітосанітарної інспекції. 

Наступним етапом проекту стало 
залучення місцевої влади до вирішен-
ня екологічної проблеми. Зокрема, Ні-
жинська райдержадміністрація звер-
нулася з листом до виробників сіль-
ськогосподарської продукції щодо не-
обхідності дотримання правил і норм 
застосування агрохімікатів. Облас-
не керівництво також не залишилося 
осторонь. Резонансне питання було 
двічі розглянуте за участю представ-
ників громадськості на засіданнях по-
стійної комісії обласної ради з питань 
агропромислового комплексу, зе-
мельних відносин, екології та природ-
них ресурсів. Нині питання опрацьо-
вується у відповідних структурних під-
розділах облдержадміністрації.

Громадськість наполягає на не-
обхідності звернення до Верховної 
Ради, Кабінету Міністрів України 
щодо відновлення основних функцій 
державного контролю у сфері обі-
гу пестицидів та агрохімікатів. Акту-
альним залишається питання вмісту 
у сільськогосподарській продукції і 
сировині  хімічних речовин.

Валентина ЩОКІНА,  
голова ГЕО «Мама-86-Ніжин»
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Суботні концерти 
в Борисоглібському 
соборі
Щосуботи, по 11 жовтня, у Борисогліб-

ському соборі (на Валу) відбуваються кон-
церти академічного камерного хору імені 
Д. Бортнянського обласного філармоній-
ного центру. Художній керівник та голо-
вний диригент — Іван Богданов. Початок 
концертів — о 15.00.

Фахівці вважають Борисоглібський 
собор ХІІ ст., пам’ятку архітектури націо-
нального значення, одним з найкращих 
акустичних залів Чернігова. 

Академічний камерний хор імені Дми-
тра Бортнянського створений 1996 року. 
Створював колектив і до самої смер-
ті очолював відомий хормейстер Любо-
мир Боднарук. Під його керівництвом ко-
лектив став лауреатом ряду міжнародних 
хорових фестивалів. Колектив, що об’їхав 
багато міст України, виступав у Німеччи-
ні, Росії, Польщі та інших країнах, виконує 
хорову музику вітчизняних і закордонних 
композиторів від XVI до XXI століття. В осно-
ві репертуару — потужний пласт вітчизня-
ної хорової творчості: Д. Бортнянського, 
М. Березовського, А. Веделя, М. Вербиць-
кого. Виконується й сучасна хорова музика. 

Сучасний іконопис 
У Чернігівському 

обласному художньо-
му музеї імені Григо-
рія Галагана відкрила-
ся виставка сучасно-
го іконопису Оксани 
та Ірини Мартиненко 
«В ім’я любові».

Спільна вистав-
ка молодих худож-
ниць розкриває один 
з напрямів розвитку 
сучасного іконопису 
— наслідування дав-

ньоруської іконописної традиції. Основу її 
складають ікони, написані для храмів Воз-
несіння Христового в Алмати (Казахстан), 
храму Всіх Чернігівських Святих у Черніго-
ві та храму преподобного Серафима Са-
ровського у Клоппенбурзі (Німеччина).

Проект 
з енергозбереження 
в школах
Він виконується за кошти Північної 

екологічної фінансової корпорації (НЕ-
ФКО) в рамках проекту «Енергозбережен-
ня в установах освіти», що охоплює сім 
чернігівських шкіл: №№ 2, 9, 12, 20, 21, 22 
та 27. На це виділено майже 3 млн грн.

У рамках проекту, окрім встановлен-
ня теплозберігаючих вікон, планується за-
міна частини лампочок на енергозберіга-
ючі, встановлення біля батарей опалення 
відбивних теплоекранів.

Також завдяки сучасним вікнам 
вдасться розв’язати і проблему шумоізо-
ляції, адже чимало шкіл розташовані поряд 
із завантаженими транспортом вулицями.

У місті заборонили 
феєрверки і салюти
У Чернігові виконавчий комітет місь-

кої ради заборонив використання на те-
риторії міста піротехнічних виробів — фе-
єрверків і салютів. 

Ця тимчасова заборона на викорис-
тання піротехнічних виробів пов’язана із 
проведенням Антитерористичної опера-
ції на Сході України. Належний контроль 
ухваленого рішення забезпечуватиме 
міський відділ міліції. 

Раніше використання піротехнічних 
виробів на час проведення Антитерорис-
тичної операції заборонили в Житомирі, 
Харкові, Тернополі, Кіровограді та Сумах.

Незабаром проїзд у чернігівських тро-
лейбусах подорожчає на 25 копійок і ста-
новитиме 1,5 грн.

Поки що це лише проект рішення 
виконкому міської ради. Як і належить 
за законом, його оприлюднено для на-
селення (на сайті міськради) і протягом 
місяця від цього дня, до 22 вересня, 
громадяни можуть вносити свої про-
позиції щодо цього проекту. Але можна 
не сумніватися, що ті нечисленні меш-
канці, хто не полінуєься висловитися 
щодо проекту, скажуть про нове подо-
рожчання негативно. І так само можна 
не сумніватися, що виконком, «вислу-

хавши громадян», втілить проект у рі-
шення. 

Справедливості ради слід зазначити, 
що найбільш масовий і дешевий вид тран-
спорту міста — тролейбус — давно у фі-
нансовій кризі. 

На комунальному підприємстві «Чер-
нігівське тролейбусне управління» місь-
кої ради, запевняють у виконкомі, си-
туація складна. Експлуатується 94 тро-
лейбуси, з них 74 відпрацювали термін 
та підлягають списанню. Частина ма-
шин постійно в ремонті. Не дивно, що 
пасажири подовгу чекають тролейбус 
на зупинках, особливо увечері. Про-

тягом багатьох років заміна рухомого 
складу проводилася недостатньо, під-
приємство змушене покращувати тех-
нічний стан тролейбусів власними сила-
ми. Безкоштовний проїзд пенсіонерів 
та інших пільгових категорій не дає тро-
лейбусникам багато виторгу, а компен-
сації з бюджету навряд чи покривають 
цей недобір. 

Проект також закріплює нещодавнє 
фактичне подорожчання вартості проїзду 
в чернігівських автобусах, що працюють у 
звичайному режимі руху, — до 2,5 грн. (У 
маршрутках ціна квитка залишається та-
кож 2,5 грн).

Типова для Чернігова і не тільки для 
нього картина: торгівля «з рук», точніше 
сказати — з-під ніг, із землі. Скільки їх 
у нас, таких стихійних ринків! Прикро. «А 
що робити?» — запитає хтось. І дійсно: 
все непросто в наших реаліях. 3 одного 
боку, шкода простих людей, для яких про-
даж продукції зі своїх городів, дач — сут-
тєва фінансова підтримка, а для багатьох 
— і основний засіб проживання. А з іншо-
го боку, ця неприваблива «торгівля», зви-
чайно ж, є вкрай примітивною, порушує 

всі санітарні норми. Міліція час від часу 
намагається розганяти цю стихійну тор-
гівлю, особливо якщо стоять і торгують 
дві-три бабці. Але що робити з цілими ше-
ренгами торгівлі, як ось тут, на тротуарі, 
що веде від Привокзального ринку? 

Важко уявити ось таку «торгівлю» 
в європейських країнах, наприклад, у 
Польщі. Тим не менше, живуть же люди 
без оцього явища. І нам бажають жити 
цивілізовано, по-європейськи.

Фото Петра Антоненка

У  попередніх, цьому і наступних номерах газети чита-
чам ставимо запитання про наше чарівне місто, його історію 
і сьогодення. Насамперед йдеться про фотознімки цікавих 

споруд Чернігова. Запитання вікторини просте: який саме 
об’єкт зображено на фото, що ви знаєте про його іс-
торію і сучасність? 

Можете відповісти коротко, а можна й більш розширено. 
За підсумками кількох турів вікторини ми визначимо пе-

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

До конкурсу можна долучатися в будь-який 
момент, адже відповідей на запитання ми ще не друкува-
ли. Їх дамо по завершенні конкурсу. Попередні завдання чи-
тайте у попередніх номерах газети, які можете отримати в 
«Інтермеццо». 

Відповіді надсилайте звичайним листом чи  електро-
нною поштою (обидві ці адреси читайте на останній сто-
рінці газети, внизу)  або   заносьте до КМЦ «Інтермеццо» 
(вул. Шевченка. 9).

Про хід виконання Програ-
ми підтримки громадських ор-
ганізацій інвалідів, ветеранів, 
багатодітних родин, Центру со-
ціальної адаптації бездомних 
та безпритульних і туристично-
інформаційного центру в Чер-
нігові інформував на засідан-
ні виконкому міської ради на-
чальник відділу звернень гро-
мадян та соціальних питань 
Сергій Кухаренко.

Протягом року з міського 
бюджету фінансову допомогу 
за Програмою отримають 18 
громадських організацій на 
загальну суму 722 292 грн.

За період до 1 серпня ними 
вже використано понад 456 
тис. грн.

Зокрема, міською громад-
ською організацією «Гіпократ» 
створено колективне підпри-
ємство «Центр реабілітації ін-
валідів», основними завдан-

нями якого є професійне на-
вчання інвалідів з подальшою 
зайнятістю на виробництві, 
створення інформаційно-кон-
сультаційної бази інвалідам та 
нових робочих місць для них.

Чернігівське міське гро-
мадське об’єднання інвалі-
дів «Шанс» реалізує проект 
«Зернята добра», що перед-
бачає ліквідацію психологіч-
них бар’єрів, сприяє розвитку 
творчої діяльності та задово-
ленню дітей і молоді з особли-
вими потребами. 

Перспективним напрям-
ком діяльності міського бла-
годійного фонду «Милосердя 
і доброта» є втілення в жит-
тя проекту «Впровадження ін-
формаційно-координаційного 
центру допомоги вразливим 
верствам населення», що роз-
рахований на дітей-інвалідів, 
членів їх сімей, ветеранів, са-

мотніх. 
Організація батьків дітей-

інвалідів «Логос» опікується ді-
тьми-інвалідами та молоддю, 
які мають тяжкі розумові вади. 
«Товариство сприяння хво-
рим цукровим діабетом» опі-
кується дітьми та дорослими з 
ендокринними захворювання-
ми і допомагає їм у придбанні 
медичних приладів.

Чернігівська міська асоці-
ація «Конкордія» допомагає у 
реабілітації громадян з онко-
захворюваннями та вадами 
зору. 

Міська рада ветеранів 
об’єднує старше покоління на-
шого суспільства і використо-
вує кошти на надання матері-
альної допомоги, придбання 
продуктових наборів, проте-
зів, поховання. 

«Союз інвалідів Чорно-
биля» використала кошти для 

оплати комунальних послуг та 
придбання ліків. 

Громадський комітет за-
хисту прав людини надає 
безоплатну правову допомо-
гу вразливим групам населен-
ня та жертвам порушень прав 
людини. Одним з головних на-
прямків діяльності організації 
є правова просвіта мешканців 
міста.

Виконавчий комітет дору-
чив відділу звернень грома-
дян та соціальних питань про-
довжувати здійснювати аналіз 
ефективності заходів Програ-
ми та підготувати проект Про-
грами підтримки громадських 
організацій інвалідів, ветера-
нів, багатодітних родин, Цен-
тру соціальної адаптації без-
домних та безпритульних на 
2015 рік і внести його на роз-
гляд виконкому міської ради у 
листопаді цього року.

Ірина Мартиненко. 
Різдво Богородиці. 
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Проїзд знову дорожчає
Міськвиконком планує підвищити вартість проїзду в  тролейбусах і закріпити подорожчання в автобусах

«Ринкова економіка» — під ногами

Громадські організації, що допомагають 
людям, підтримуються міським бюджетом

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

Вікторина «Що ви знаєте про Чернігів?»
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Бліц-інформ
Геть символи 
тоталітаризму
Президент України Петро Порошенко ви-

дав 23 серпня Указ «Про деякі заходи щодо 
унормування питань опису, порядку вико-
ристання і захисту державних символів 
України».

Указом доручено Кабінету Міністрів 
України:

1) підготувати та внести в установлено-
му порядку на розгляд Верховної Ради зако-
нопроект про опис, порядок використання і 
захист державних символів України;

2) розробити і затвердити заходи щодо 
популяризації державних символів України, 
виховання поваги до них у суспільстві.

Уряд також зобов’язано врегулювати ви-
моги щодо використання на території Укра-
їни державних символів іноземних держав, 
заборони використання символіки то-
талітарних та інших недемократичних 
режимів, самопроголошених квазідержав-
них утворень, терористичних, сепаратист-
ських організацій чи груп і подати на розгляд 
Верховної Ради України відповідний законо-
проект.

Ми не будемо святкувати 
чужинський «день радянської», 
тобто російської, армії
Виступаючи під час святкового пара-

ду в Києві на День Незалежності, Прези-
дент України Петро Порошенко зазначив, 
що в історії України немало славних дат, 
пов’язаних з боротьбою за незалежність, 
захистом держави. Тому нам нема чого 
відзначати свята чужих держав, особливо 
агресорів. Йдеться про 23 лютого, так зва-
ний День захисника Вітчизни, перелицьо-
ваний з колишнього дня радянської армії. 
Ця дата, досить умовна навіть для росій-
ської історії і придумана радянськими мі-
фотворцями, не має жодного стосунку до 
України. 

Звичайно, чимало наших співгромадян 
середнього і старшого віку, насамперед чо-
ловіки, свого часу служили в радянській ар-
мії СРСР, свято якої і відзначалося. За без-
думною традицією у нас дехто звик віднача-
ти його і зараз, придумуючи якесь «чоловіче 
свято». Цим людям непросто відвикати від 
такого святкування. Але годі вже відзначати 
день армії, яка ще тоді, у 1918 – 1920 роках, 
служила знаряддям окупації більшовиць-
кою Росією незалежної Української Народної 
Республіки. А зараз продовжує ці «традиції», 
лізучи на українську землю. 

Наступ на свободу 
слова не пройшов
Верховна Рада ухвалила Закон «Про 

санкції». Він продиктований прагненням за-
хистити державу, її цілісність, особливо при 
проявах сепаратизму, агресії зовні, прикла-
дом чого є ситуація на Донбасі. Закон перед-
бачає економічні та інші санкції проти тих, 
хто зазіхає на цілісність держави, її незалеж-
ність. 

Водночас уряд, який подав цей законо-
проект у парламент, пробував внести до за-
кону положення про посилення цензури в за-
собах масової інформації. Хоча цензура у нас 
заборонена Конституцією України, і жодні по-
силання, навіть на сепаратизм і агресію, не 
можуть бути підставами для придушення сво-
боди слова. Між тим, у проекті закону, вже 
навіть ухваленому Радою в першому читанні, 
містилися й такі одіозні положення: 

11) обмеження або припинення діяль-
ності засобів масової інформації та інших 
суб’єктів інформаційної діяльності, в тому 
числі в мережі Інтернет;

12) обмеження або заборона виробни-
цтва або розповсюдження друкованої про-
дукції та інших інформаційних матеріалів. 

Тобто пропонувалося безпрецедентне 
положення про можливість закриття владою 
газет та інших засобів інформації — без рі-
шення суду. Нині це можливе лише за рішен-
ням суду, якщо ЗМІ грубо порушують закон. 

Однак у суспільстві здійнялася хвиля про-
тестів проти цього. Своє слово сказала і між-
народна громадськість, зокрема Рада Євро-
пи, яка розцінила це як наступ на свободу 
слова. У результаті в другому читанні одіозні 
норми були вилучені із законопроекту, і за-
кон був ухвалений без них. 

Українська православ-
на церква Московсько-
го патріархату 13 серп-
ня обрала новим пред-
стоятелем митрополита 
Буковинського та Черні-
вецького Онуфрія. Він 
змінив на посаді глави 
конфесії почилого ми-
трополита Володимира 
Сабодана.

Митрополит Чернівець-
кий і Буковинський Онуфрій 
(Орест Володимирович Бере-
зовський) народився 5 лис-
топада 1944 року в селі Ко-
ритне Вашковецького, нині 
Вижницького, району Черні-

вецької області в родині свя-
щеника. У 1961 році закінчив 
середню школу. Протягом 
1962 – 1964 років навчав-
ся в Чернівецькому технічно-
му училищі, потім працював 
у будівельних організаціях 
Чернівців.

У 1966 році вступив на 
загальнотехнічний факультет 
Чернівецького університету.

1969 року після третього 
курсу університету був зара-
хований на другий курс Мос-
ковської духовної семінарії, 
яку закінчив 1972 року.

18 березня 1971 року 
прийняв чернечий постриг. 
20 червня того ж року монаха 
Онуфрія висвятили в сан ієро-
диякона, а 29 травня 1972 
року — в сан ієромонаха.

У 1988 році закінчив 
Московську духовну акаде-
мію з ученим ступенем кан-
дидата богослов’я. З 1988 
року — намісник Свято-
Успенської Почаївської лав-
ри, прослужив до листопада 
1990 року.

9 грудня 1990 року хіро-
тонісаний в єпископа Чер-
нівецького і Буковинського. 
1994 року возведений у сан 
архієпископа, 2000-го — в 
сан митрополита.

Лише два факти. 
Відомі активісти «гро-

мадського сектора» Вікто-
рія Сюмар і Єгор Соболєв раптом 

створюють нову партію «Воля». 
Обоє — люди розумні, журналіс-
ти, відомі громадські діячі. Заяви-
ли, що «прозріли» і зрозуміли: в де-
мократичному суспільстві все ви-
рішується шляхом діяльності по-
літичних партій. Прекрасно! Але 
невже для цього треба створю-
вати «двісті якусь» за ліком пар-
тію? Чому не підтримати своєю 
енергією якусь з існуючих пар-
тій? А якщо жодна чомусь не по-
добається, що цілком можна зро-
зуміти, то чи не краще закликати 
оту саму «громадськість» наводи-
ти лад у цих партіях, а головне — 
об’єднуватися. А якщо партвожді 
цього не почують, закликати гро-
мадян виходити з таких партій. 
Але створювати чергову? Просте 
запитання: яка гарантія, що нові 
партії не будуть такими ж немічни-
ми, як існуючі? 

Щойно заявила про створен-
ня своєї партії ще одна активістка 
Майдану Леся Оробець. Назвала 
її «Могутня Україна». Це, мабуть, 
щоб «переплюнути» партії з такою 
назвою, як «Сильна Україна»: мов-
ляв, знай наших. Те саме запитан-
ня до пані Оробець, депутата пар-
ламенту від відомої партії, недав-
нього кандидата на посаду мера 
Києва від ще одної партії: навіщо? 

Однак зі зникненням Майдану, 
який таки ж дійсно мав бути в та-
кому вигляді ліквідований, не все 
так просто. Бо саме Майдан був 
епіцентром, серцем, душею Євро-
революції, яка таки ж покінчила зі 
злочинним режимом, саме Май-
дан був першою територією сво-
боди оновленої України. Нарешті 
не забувати, що саме тут відбув-
ся трагічний пік революції — заги-
бель сотень людей, знищених ре-
жимом, який гарячково чіплявся 
за владу над країною. 

Усе це не повинно бути забуте, 
як недавно в суспільстві ганебно 
забули про піврічний ювілей най-
трагічніших подій на Майдані, про 
6 місяців від того дня 20 лютого, 

коли в центрі столиці було вби-
то найбільше людей — власне, це 
день загибелі Небесної Сотні. Уже 
сама християнська традиція велі-
ла б нам провести поминання лю-
дей у півріччя їхньої смерті.

Загалом же Майдан повинен 
жити — трансформований, онов-
лений. Жити не лише візуально, 
матеріально, а й у суспільній сві-
домості. 

Візуально — йдеться насампе-
ред про меморіал жертвам рево-
люції, тій же Небесній Сотні. Місце 
для нього не викликає сумніву — 
вулиця Інститутська, де загинуло 
найбільше людей. Єдина із забло-
кованих раніше вулиць, яка, схо-
же, таки залишиться пішохідною. 
Там ще збережено залишки ба-
рикад. Там має бути споруджений 
не помпезний, але щемливий, хви-
люючий душі меморіал. І не треба 
цього затягувати на хтозна-коли.

На самому майдані Неза-
лежності, на більшій його части-
ні, парному боці Хрещатика, тоб-
то між знаменитим штабом ре-
волюції — Будинком профспілок 
і голов поштамтом — може бути 
відновлений і Майдан у форматі 
наметового містечка. З беззмін-
ною вартою, тобто ротацією май-
данівців — добровольців з усієї 
України, з постійно діючими інте-
лектуальними точками, де б орга-
нізовувалися політичні дискусії, 

діяли не декоративні, а справжні 
громадські організації. Ідей щодо 
цього вже висловлено немало, 
час діяти. А головне, повторю, 
Майдан має залишатися в серцях 
і душах громадян оновленої, єв-
ропейської України.

* * *
Ці фото на Майдані я зробив 

у середині серпня, зафіксувавши 
якраз процес демонтажу.

Залишки легендарної сце-
ни Майдану закликали країну до 
пильності, «не спати». Справа — 

покритий панно згорілий Будинок 
профспілок. 

В один з музеїв міста перено-
силася знаменита «ялинка», вста-
новлення якої мало не за півтора 
місяця до Новоріччя тодішня вла-
да використала як привід до пер-
шої атаки на Євромайдан. 

Поки що порожньо на право-
му боці Майдану, на «парниках» 
торгового центру, де міг би роз-
міститися оновлений Майдан. 

Вулиця Інститутська. 

Петро АНТОНЕНКО

МАЙДАН ЖИВЕ? 

Українська православна церква Московського патріархату 
обрала промосковського предстоятеля 

Пряма мова

Архієпископ Чернігівський і Ні-
жинський Євстратій (Зоря), керів-
ник інформаційного управління УПЦ 
Київського патріархату: 

Єпископи МП 
в Україні обрали 

«русский мир»
Обравши митрополита Онуфрія, 

більшість єпископів Московсько-
го патріархату в Україні обрали для 
себе «шлях Путіна».

На чолі УПЦ МП стає людина, для 
якої розпад СРСР — «найгірша ката-
строфа», Україна ж — географічна 
територія, а не Батьківщина. В умо-
вах неоголошеної війни Кремля про-
ти України шлях Путіна для УПЦ МП 
— шлях протиставлення себе сус-
пільному настрою, перетворення на 
«фортецю в облозі», пошук «націонал-
зрадників» у  рясах і показова роз-
права з ними, закручування гайок та 
«сплочєніє рядов». Умовно успішним 
(з точки зору досягнення поставленої 
мети) цей шлях міг би стати лише за 
однієї умови: якби реальний Путін пе-
реміг Україну. Насправді ж для струк-
тури УПЦ МП це шлях туди ж, куди і 
Путін веде Росію, — до катастрофи.

Проголосувавши за митропо-
лита Онуфрія, єпископи обрали для 
своєї Церкви нову публічну ідентич-
ність: на рівні керівництва це вже не 

буде Українська православна церк-
ва, хоча і Московського патріархату, 
як було за митрополита Володими-
ра. Відтепер — це Московський па-
тріархат в Україні, церковно-гумані-
тарний конвой Кремля.

Але не можна бути з Кремлем і 
Києвом одночасно, особливо зараз. 
Бо, за словами Христа, не можна 
служити двом господарям. Більшість 
єпископів МП в Україні сьогодні об-
рали свій шлях — в «русский мир». 
Від священиків, віруючих та всього 
суспільства залежатиме, чи стане 
вибір єпископів МПвУ і їхнім вибо-
ром, і чи схочуть вони, підтримуючи 
Московський патріархат, через це 
далі бути свідомими чи несвідомими 
слугами Москви.

13.08.2014
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«Точка» у справі 
ракетних військ 
У 1991 році на теренах України 

залишився третій у світі (після США 
та РФ) ядерний арсенал. Його осно-
ву склали п’ять дивізій зі складу 
43-ої ракетної армії.

На озброєнні українських ра-
кетників були стратегічні комплек-
си стаціонарного базування в шах-
тах (ракети УР-100НУ та РТ-23УТТХ) 
та мобільні ракетні комплекси («Пі-
онер» та «Піонер-УТТХ»).

Oднак Україна стала по суті 
лише майданчиком розміщен-
ня цієї потуги. Самостійно вказа-
ти ціль, здійснити пуск та супрово-
джувати міжконтинентальну баліс-
тичну ракету українські військові 
були нездатні. «Ядерна скринька» 
з «червоною кнопкою» лишилася у 
Кремля.

Генеральний штаб поставив 
таке завдання (можливість для 
українського керівництва само-
стійного використання ракетних 
військ стратегічного призначення) 
перед ученими, які визнали його 
цілком вирішуваним.

Однак після оцінки грошової 
сторони цього амбітного проекту 
від ідеї відмовилися. До того ж на 

Київ почався потужний тиск з боку 
Вашингтона і Москви.

Згадуючи ті роки, Леонід Крав-
чук сьогодні повністю виключає іс-
нування тоді можливості для Украї-
ни зберегти ядерну зброю.

Втім, якщо американці були 
зацікавлені в якомога швидшому 
знищенні інфраструктури на тери-
торії нової країни та вивезенні боє-
головок до РФ, то росіяни, навпаки, 
були не проти залишити частини в 

Україні, але під своїм контролем.
Це дало б можливість відтягну-

ти частину американських ракет, 
які стоять на чергуванні і тримають 
під прицілом стратегічні російські 
об’єкти. А також у хитрий спосіб 
перевищити кількість дозволених 
МБР згідно з Договором про скоро-
чення озброєнь.

З 1993-го по 2001 роки всі 
українські шахти міжконтиненталь-
них балістичних ракет були знищені 
за кошти США (остання — у жовтні 
2001-го поблизу Первомайська).

Єдиною згадкою про колишню 
потугу залишився музей РВСП у Кі-
ровоградській області, експозиція 
якого містить шахтну установку, ко-
мандний пункт і зразки демілітари-
зованих ракет.

За такий безпрецедентний 
крок Україна отримала фінансу-
вання на подальшу утилізацію ра-
кетного палива та непевні гарантії 
безпеки від країн ядерного клубу, 
оформлені в Будапештський мемо-
рандум.

Але, якщо утримувати стра-
тегічні ракетні війська в України 
справді не було ані технічної, ані фі-
нансової можливості, то доля укра-
їнської тактичної ядерної зброї досі 
викликає обурення відставних вій-
ськових.

Кілька років тому Інтернетом 
ширилися містифікації про ядер-
ну «заначку», про яку подбали па-
тріотичні офіцери СБУ та ГУР МОУ 
на початку 1990-их. Однак фахів-
ці, причетні до процесу ядерного 
роззброєння, запевняють: це лише 
міф.

Ядерні боєголовки для тактич-
них ракет до Росії вивезли дуже 
швидко — ще 1992 року. Україн-
ським ракетникам залишилися у 
спадок від СРСР лише оператив-

но-тактичні комплекси Р-300, здат-
ні стріляти на 300 км, та комплек-
си «Точка» і «Точка-У» з дальністю 
стрільби максимум 120 км.

Останні стрільби (2000 р.) з 
цих комплексів прогриміли на всю 
Україну. Саме тоді ракета, випуще-
на у Чернігівській області, долетіла 
до Броварів і влучила у житловий 
будинок. Після того ракетники біль-
ше не стріляли.

Сьогодні в Україні залишила-
ся єдина 19-та ракетна бригада у 
Хмельницькому, на озброєнні якої 
— аж 12 пускових установок ОТРК 
«Точка-У» (якраз достатньо для па-
радного розрахунку). Згадані вище 
ракетні комплекси Р-300 розріза-
ли на метал, остання ракета пішла 
під ніж рік тому.

ВМС: українізація 
плюс утилізація
Історія ВМС України розпочала-

ся дещо пізніше, ніж Збройних сил 
загалом — через особливе ставлен-
ня керівництва РФ до Севастополя 
та Чорноморського флоту.

Втім, якщо вірити першому ко-
мандувачу ВМСУ адміралу Борису 
Кожину, флот «з кінця грудня 1991 
року й у першу декаду січня 1992 
року повністю підпорядковував-
ся Києву і виконував його розпо-
рядження… Був період, коли навіть 
система зв’язку «В’юга» (управління 
ядерною зброєю) була заведена на 
Київ».

Проте подальше формування 
ВМСУ та розподіл ЧФ відбувався у 
складних обставинах.

Моряки українського походжен-
ня почали самовільно складати при-
сягу на вірність Україні вже у січні 
1992 року. Почався процес зі шко-
ли водолазів, а далі так чинили офі-
цери цілих з’єднань: 17-ої бригади 
охорони водного району, 880-го ба-
тальйону морпіхів, кораблів СКР-84 
(цього ж року був утилізований росі-
янами) та МПК-93 (нинішній корвет 
«Ужгород»). 

Президент Кравчук видав указ 
про створення власних ВМС України 
лише у квітні. Першу бойову одини-
цю Військово-морські сили України 
отримали в результаті бунту капіта-
на-українця Сергія Настенка. Підняв-
ши український прапор, він пере-
гнав сторожовий корабель СКР-112 
з бази на озері Донузлав до Одеси.

Наступні роки ВМСУ поповню-
валися за рахунок добудови закла-
дених ще за СРСР кораблів на укра-
їнських підприємствах у Києві, Ми-
колаєві, Керчі та Феодосії. Розподіл 
радянського Чорноморського флоту 
відбувся лише 1997 року (угода на-
була чинності лише в 1999-ому).

Принцип поділу еволюціонував 
з «порівну» на «по-братськи». Окрім 
50% корабельного складу, росія-
ни отримали ще чимало одиниць як 
«взаєморозрахунки при розподілі».

Далі — сухі цифри. З-поміж 525 
бойових кораблів, катерів, суден та 
плавзасобів забезпечення Украї-
на отримала 137 (РФ відповідно —  
271+117), при тому жодного ходово-
го корабля 1-го рангу.

Показово, що українським флаг-
маном став корабель, який у радян-
ські часи входив до складу морських 
частин прикордонних військ КДБ — 
фрегат «Гетьман Сагайдачний», що 
навіть не має протикорабельного 
ракетного комплексу.

Українські моряки згадують і 
особливості передачі кораблів до 
складу ВМСУ — попередні власники 

навмисно виводили окремі системи 
з ладу. Однак найбільше вражає не 
очікувана «справедливість» при роз-
поділі, а подальша доля отриманого 
«спадку імперії».

Якщо зосередитися на влас-
не бойових кораблях, то за 20 ро-
ків існування ВМСУ в різний спосіб 
втратили 15 значних бойових кора-
блів із 32. Рахувати кількість небо-
йових утилізованих суден та інших 
плавзасобів не беремося (шкода 
нервів).

Першим під ніж пішов вищезга-
даний легендарний СКР-112 (який 
мав би стати пам’ятником створен-
ню власного флоту!). Перехід із Кри-
му до Одеси став його останнім пла-
ванням. Зиск від здачі корабля Сер-
гія Настенка на металобрухт по-
збавив українців легенди, а росіян 
— неприємних спогадів.

Найінтенсивнішим «розпил» був у 
період командування Михайла Єже-
ля. За його каденції Україна втрати-
ла фрегати «Миколаїв» (1979 року 
побудови) та «Дніпропетровськ», кор-
вети «Суми» (1973) та «Херсон» (1971), 
ракетний катер «Цюрупинськ», малий 
десантний корабель «Краматорськ» 
(1988).

ВМС Грузії був подарований ра-
кетний катер «Конотоп» (спалений 
росіянами в Поті у 2008-ому). З 2003 
року до сьогодні зі складу вивели 

корвет «Ізмаїл», МДК «Артемівськ» 
та «Донецьк» (аналогічний корабель 
«Горлівка» продали Греції), ракетний 
катер «Умань».

Фрегат «Севастополь» продали 
туркам як мішень. Великий десант-
ний корабель «Рівне» потонув під 
час шторму у 2007-ому. У стрій були 
введені збудовані вже в Україні кор-
вети «Луцьк» і «Тернопіль», корабель 
управління «Славутич».

У різній стадії готовності на заво-
ді «Море» у Криму є ще кілька радян-
ських закладок суден.

У Миколаєві стоїть збудований, 
але не озброєний «головним калі-
бром» ракетний крейсер «Адмірал 
Лобов», який свого часу Леонід Кучма 
мріяв перетворити на флагман ВМСУ 
і навіть присвоїв назву «Україна».

Мала Україна і свій авіаносець 
—  «Варяг», який 1998 року продали 

за 20 млн доларів китайцям під бу-
цімто плавуче казино.

Нині корабель після добудови 
та модернізації готується увійти до 
складу ВМС Китаю.

І якщо ще можна повірити вій-
ськовим та експертам, що утримува-
ти кораблі такого класу Україні не по 
кишені, то зрозуміти, чому була роз-
різана на метал закладка аналогу 
фрегату «Сайгайдачний» — «Байда 
Вишневецький», складно.

За спогадами знайомих матро-
сів, 1990-ті були роками, коли екі-
паж, зійшовши на берег увечері, 
зранку міг прийти і не знайти свого 
судна. А якщо хтось зі служивих не 
мав за що випити, то просто відпи-
лював якусь «непотрібну» запчас-
тину на своєму або сусідньому ко-
раблі.

Після такого «розпилу» сьогодні 
кістяк ВМСУ складають 1 фрегат, що 
зорієнтований на боротьбу з підвод-
ними човнами і не має протикора-
бельних ракет, 7 корветів, 2 ракетні 
катери, 2 десантні кораблі, 2 кораблі 
управління (от тільки управляти чим 
майже нема), 2 морських, 2 базових 
та 1 рейдовий тральщик і ще близько 
75 допоміжних суден та катерів рей-
дової служби.

Керівництво ВМСУ досі боїться 
брати відповідальність за наслід-
ки можливого виходу в море і за-

нурення єдиного підводного човна 
«Запоріжжя».

До «морських» утрат, окрім кора-
бельного складу, належить і руйна-
ція потужного берегового ракетно-
го протикорабельного комплексу, ві-
домого серед військових, як «Сотка» 
(непробивний підземний бункер з ра-
кетами «Прогрес», здатними потопити 
корабель будь-якого класу на відста-
ні 400 кілометрів, тобто прострілюва-
ти всю акваторію Чорного моря).

Нині з двох дивізіонів лишився 
тільки один, останні стрільби відбу-
лися 1999 року. 

Втрачено і такий специфічний 
напрямок, як застосування бойових 
дельфінів. Нині тварини з Державно-
го океанаріуму Міністерства оборо-
ни лише лікують та розважають.

«Морські котики» ЧФ СРСР, які 
одними з перших склали присягу 
Україні 1992 року в Очакові (тепе-
рішній 73-ий Морський центр спец-
призначення), нині теж поставлені в 
умови, які сприяють деградації під-
розділу.

Військову частину передислоко-
вано з ідеального для підготовки мор-
ських диверсантів місця — штучний 
острів Первомайський, де була спеці-
ально створена база з басейна-
ми, — на територію вертоліт-
ного полку в місті.

Угрупування Збройних сил СРСР на території вже незалеж-
ної України було найбільшою у Європі формацією. Модерну на 
той час і грізну армію більше 20 років упосліджували і знищу-
вали. Давайте глянемо, що наше військо мало 1991 року, і що 
є зараз.

780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих 
бойових машин, 7200 артилерійських систем.

Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 
одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних 
ракет. 

Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України 
було найбільшою на той час у Європі формацією. За 21 рік «Армія Апока-
ліпсиса» перетворилася на деморалізований колектив з обслуговування 
небезпечного металобрухту.

Головні козирі — ядерну зброю, оперативно-тактичні ракетні комп-
лекси, стратегічну та важку авіацію — було віддано «з доброї волі». Чор-
номорський флот розділено у ненайвигідніший для України спосіб.

Новітню на той час авіацію та бронетехніку сьогодні доведено до 
краю. Величезні арсенали з баз зберігання розпродано африканським 
та азійським друзям України.

Утрачена армія 
здобутої держави

Знищена пускова шахта ядерної ракети в Первомайську. 
Символ утрачених можливостей.

Авіанесучий крейсер «Варяг» 
буксують до Китаю (2001). 

Фото: «Вікіпедія»

Острів Первомайський. У цих водах колись воювали запорозькі 
козаки. Бази бойових плавців теж більше немає. Фото: vk.com/mil_in_ua
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«Чисте небо»: 
український підхід

1991-ий застав на українських 
теренах чотири радянські Повітря-
ні армії. В їхніх арсеналах, окрім со-
тень застарілих на той час літаків 
(які, щоправда, досі стоять на озбро-
єнні навіть деяких країн НАТО) типу 
МіГ-21, МіГ-23, МіГ-25, Су-17, Ту-16, 
було чимало справді новітніх машин.

Самих лише МіГ-29, які СРСР по-
казав на Ле Бурже 1988 року, було 
220. А ще «просунутіших» Су-27 — 67. 
Бомбардувальна авіація теж мала 
вражаючі обриси — 66 Ту-22 і Ту-
22М, 150 Су-24 та Су-24М, а також 
44 (!) стратегічні бомбардувальники 
(25 Ту-95МС і 19 Ту-160).

Ці машини були таким же доро-
гим задоволенням, як ядерна зброя і 
авіаносці, що не вписувалися у воєн-
ну доктрину оборонного характеру. У 
деяких частинах пілоти стратегічних 
бомбардувальників відмовилися від 
складання присяги Україні, тож були 
переведені до РФ. 

Згодом в Україні залишилося 
лише кілька пілотів, здатних підняти 
Ту-160 у небо. У 1995 році РНБО ви-
рішила почати утилізацію літаків, ко-
шти на цю процедуру 1998 року ви-
ділило Міністерство оборони США. 8 
літаків продали РФ, а останній укра-
їнський 160-ий знищили у 2001-ому.

Розпиляли і Ту-95 (три продали 
росіянам). Та ж доля спіткала і важ-
кі бомбардувальники Ту-22. 27 січня 
2006 року носа відрізали шістдеся-
тому Ту-22. Присутні льотчики стояли 
на струнко і… плакали. Тепер поба-
чити ці машини на українських тере-
нах можна хіба що в музеях у Києві 
та Полтаві.

Оптимізуючи структуру Повітря-
них сил України під сучасні потреби, 
в льотному складі залишили лише 
відносно нові типи бойових літаків.

Приблизні цифри арсеналу ПСУ 
такі: близько 130 винищувачів (72 
МіГ-29 та 55 Су-27), 24 штурмовики 
Су-25 та 24 бомбардувальники Су-
24М, які зосереджені у семи брига-
дах та ескадриліях тактичної авіації.

Від Радянського Союзу Украї-
на успадкувала найгустішу сітку по-
криття території системами проти-
повітряної оборони. До 1991-го тут 

базувалася окрема 80-та армія ППО 
та 28-ий корпус. 

Нині небо України прикривають 
12 зенітних ракетних полків і 4 бри-
гади та кілька груп дивізіонів. Утім, 
якщо радіус покриття зенітно-ракет-
них комплексів цих частин достат-
ньо широкий, то щодо надійності са-
мих ракет, найновішим з яких вже 
щонайменше 21 рік, є питання.

Питання звучать, починаючи від 
приписуваного українським ППО 
трагічного випадку над Чорним мо-
рем 2001 року, коли ракета ЗРК 
С-200В нібито збила Ту-154, і закін-
чуючи навчаннями кількарічної дав-
нини, на яких кілька ракет відхили-
лися від курсу і були самознищені.

Військові намагаються переко-
нати, що такі технічні відхилення — в 
межах допустимої норми. Однак про-
блема справді існує. Так склалося, 
що в Україні за радянських часів не 
існувало замкнутого циклу вироб-
ництва ракет для тих ЗРК, що стоять 
на озброєнні. І ракетники прекрасно 
усвідомлювали, що у 2011 році на-
стане межа, після якої пускати раке-
ти з С-300 (чи не основний ЗРК Укра-
їни) буде ризиковано.

Ресурс боєприпасів продовже-
но до 2016 року, однак про плани 
закупівлі нових ракет нічого не ві-
домо, проблема просто переносить-
ся на кілька років. Тож у комплексі 
з подальшою деградацією тактич-
ної авіації над Україною утвориться 
справді «чисте небо». Чисте від його 
захисників.

«Оплот» 
не Батьківщини

Сухопутні війська СРСР на те-
риторії України 1991 року були 
організовані у три військові окру-
ги (Київський, Прикарпатський, 
Одеський), у складі яких мали чо-
тири загальновійськові, дві танкові 
армії і один військовий корпус.

За перерахунком цих з’єднань 
ховається залізна армада, яка на-
раховувала 6500 танків різнома-
нітних типів (Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, 
Т-80), більше 7000 різноманітних 
бронемашин та понад 7200 арти-
лерійських систем різного калібру. 
І більше півмільйона особового 
складу з усього СРСР.

Складання присяги на ві-
рність Україні почалося вже у груд-
ні 1991-го. Так що 1992-ого вже 
всі частини були українськими. 
Боротьба розгорнулася за елітні 

спецпідрозділи, які підпорядкову-
валися безпосередньо Головному 
розвідувальному управлінню Ген-
штабу ЗС СРСР.

Окрім уже згаданих бойових 
плавців, на території України дис-
локувалися ще три бригади спецна-
зу розвідки. Завдяки ініціативності 
патріотичних українських офіцерів 
(зокрема, легендарного героя аф-
ганської війни Ярослава Горошка) 
вони залишилися під контролем 
ЗСУ та присягнули Україні.

Вся історія Сухопутних військ 
ЗСУ — це історія постійної опти-
мізації та скорочення. Якщо ще в 
1990-их у військах було декілька 
дивізій, то нині у складі сухопутни-
ків — виключно бригади і полки.

Показово, що кількість тан-
ків на озброєнні ЗСУ скоротилася 
більше ніж у 10 разів. Зараз їх мен-
ше 650.

Військові ухвалили раціональ-
не рішення відмовитися від типів 
радянських танків, які не виробля-
лися в Україні. У з’єднаннях танко-
вих та механізованих військ (12 
бригад, 1 полк та один навчальний 
центр) тепер служать лише харків-
ський Т-64 та його модернізований 
варіант — БМ «Булат».

Спроба похизуватися новітні-
шими танками типу «Оплот» на па-
раді 2001 року обернулася курйо-
зом. 10 машин проїхалися по Хре-
щатику і за якийсь час повернулися 
на підприємство, оскільки військо-
ві не змогли розрахуватися з по-
стачальником.

Кількість іншої бронетехніки 
теж скоротилася приблизно в чоти-
ри – п’ять разів. Бази зберігання СВ 
ЗСУ стали донором для «Укрспец-

експорту», який знаходив покуп-
ців мілітарного антикваріату серед 
«дружніх країн» в Африці та Азії.

Утім, якщо за продаж відремон-
тованих та пофарбованих танків 
Т-55 та Т-72 можна лише порадіти, 
то угоди з продажу Азербайджану 
такої грізної зброї як 12 одиниць 
реактивної системи залпового вог-
ню «Смерч» є кроком, безумовно, 
успішним з бізнесової точки зору... 
Але чи з військової теж?

При тому, що кожного року 
«Укрспецекспорт» заробляє близь-
ко 1 млрд доларів на торгівлі збро-
єю, до війська, окрім згаданих «Бу-
латів», нічого новітнього вітчизня-
ного особливо і не пішло. Обіцянки 
новішої версії БМ «Оплот» кочують, 
починаючи з 2009 року, на наступ-
ний рік.

Харківські БТР-4, які вже сто-
ять на озброєнні Іраку, теж не по 
кишені [перші екземпляри надій-
шли в один із українських спецпі-
дрозділів у зоні АТО у травні 2014 
року — ІП]. Навіть сучасні високо-
точні боєприпаси (в цій сфері Укра-
їна — світовий лідер) не надходять 
до війська у належній кількості.

Від редакції. Цей текст напи-
сано для «Історчної правди» в лю-
тому 2012 року. 2014 року вияви-
лося, що забута суспільством і упо-
сліджувана державою армія стала 
єдиним дієвим заслоном для за-
хисту населення України від споря-
джуваних російською зброєю і на-
вчених у російських таборах теро-
ристів.

Сьогодні Збройні сили України 
забезпечують можливість мирно-
го життя багатомільйонній держа-
ві. Забезпечують із розпроданим 
за 20 років тилом, з жебрацьким 
соцпакетом, в умовах неоголоше-
ної війни, часто без елементарно-
го спорядження. Платять за це жит-
тями і кров’ю солдатів та офіцерів. 
Зберігають бойовий дух, не зра-
джують присязі і виконують накази.

Сьогодні ЗСУ разом із добро-
вольцями-бійцями і волонтерами-
постачальниками пишуть військову 
історію України. Із пострадянсько-
го попелу у вогні твориться нова 
армія, армія визволителів і пере-
можців. Армія, яку оваціями вдяч-
ності зустрічають мешканці звіль-
нених від терористів міст.

Автор цього матеріалу є редак-
тором Українського мілітарного 
порталу. Зараз портал став одним 
із головних координаційних цен-
трів із забезпечення споряджен-
ням спецпризначенців, артилерис-
тів, зенітників та інших військових 
профе сіоналів.
ВИ ТЕЖ МОЖЕТЕ ДОПОМОГТИ!

Олександр АРГАТ, 
журналіст, редактор.

Український 
мілітарний портал.

(«Українська правда» — 
«Історична правда», 24.07.2014)

«Чисте небо»: базазуваувуваллася окрема 80-та армія ППО

Утрачена армія 
здобутої держави

Можливо, нова українська влада і робила 
якісь помилки щодо захисту держави, її ціліс-
ності. Час розсудить. Але безперечно одне: 
Росія вдарила по Криму, а відтак по Україні, 
одразу після приходу нової української вла-
ди, коли державну машину треба було нала-
годжувати мало не з «нуля». І друга обстави-
на: величезна деградація у справі захисту 
держави, розвал армії і силових структур, 
зрада і здача національних інтересів в остан-
ні кілька років. 

Ось уривок з інтерв’ю, яке дав «Укра-
їнській правді» 7 серпня ц.р. Сергій Пашин-
ський, на самому початку нової влади при-
значений главою Адміністрації Президента. 

— Який вигляд мало загарбання росіяна-
ми Криму з владних кабінетів?

— Нас збирають на термінову нараду...
— У Верховну Раду?
— Турчинов завжди був у Верховній Раді. 

Збирають на нараду і говорять, що вночі спец-
наз захопив Верховну Раду Криму. Показують 
відеокадри. Спецназ був озброєний кулемета-
ми, протитанковими гранатометами. Тобто це 
була така класна спецоперація.

Наші дії? Пункт 1: треба деблокувати Вер-
ховну Раду. Сидить керівник МВС Аваков, який 
чотири дні як командує міністерством. У нас 
тоді навіть не було керівника у внутрішніх вій-
ськах. Сидить керівник СБУ Наливайченко і 
сидить міністр оборони Тенюх. Питаємо: «Які 
боє здатні частини у нас є в Криму, щоб виби-
ти невідомий спецназ із приміщення Верхов-
ної Ради?»

Ми могли спиратися на кримський «Бер-
кут», половина якого зараз воює проти нас. 
Ми могли спиратися на військових, які на 
70% були укомплектовані кримчанами. І на 
кого ще? Ну, на сотні «Самооборони», які були 
озброєні дерев’яними щитами і дерев’яними 
бейсбольними битами.

Ми дали команду внутрішнім військам ви-
сунутися, і війська висунулися. 400 чоловік 
внутрішніх військ Криму, які стояли на Майда-
ні, виконали наказ. 5 тисяч жителів Сімферо-
поля заблокували цих 400 осіб, і командир під-
розділу сказав: «Я не можу далі виконувати на-
кази, я заблокований повністю. У людей я стрі-
ляти не буду».

А в цей час у Верховній Раді Криму пішли 
голосування. У нас не було ні «Альфи», в нас 

не було тоді нічого. У нас був єдиний легітим-
ний Голова Верховної Ради Турчинов, у якого 
не було інструментів. Тому, коли нам говорять, 
що ми здали Крим, мені й сумно, й смішно. Ми 
не здали Криму. Знаєте, скільки у нас тоді було 
військ? 5 тисяч, і ми глибоко сумнівалися в їх 
боєздатності. А в Криму було 30 тисяч тільки 
російських військ.

Усі боєздатні війська (а це аеромобільні 
частини) ми наступного дня висунули на Пе-
рекоп, на Чонгар — робити так, щоб росіяни з 
Криму не зайшли на материкову частину. 

— А втрата Януковича? Сам же Аваков 
сказав, що не почали його силового затри-
мання, щоб не провокувати заворушень у 
Криму. Але заворушення відбулися, Крим 
втрачено!

— Ким Аваков міг затримати Януковича? 
Своїм водієм чи пілотом літака, який його туди 
привіз? Вони з Наливайченком могли дати ко-
манду двом структурам — кримській «Альфі» 
СБУ, яка була підібрана особисто Януковичем, 
чи кримському «Беркуту», який у  перших рядах 
зараз воює проти нас.

— Він міг перекинути з Києва підрозділ, 
підпорядкований йому. 

— Яка це була дата? 22 лютого. Того дня 
зранку я зайшов із Яремою, Аваковим і дво-
ма охоронцями на територію на Богомольця 
(Аваков — тоді щойно призначений міністр 
внутрішніх справ; на вул. Богомольця знахо-
диться МВС — ред.). Я ваc офіційно інформую: 
в тому комплексі будівель ми знайшли чоло-
вік 5. Це був постовий міліціонер, якийсь капі-
тан у відділі кадрів і ще хтось. Київський «Бер-
кут», наприклад, у той час був забарикадова-
ний нашими активістами на базі. Інші «Берку-
ти» в той час втікали з Києва. Більше того: їх 
обстрілювали по дорозі. Наші з вами активіс-
ти, українці. У нас, слава Богу, було небага-
то цих випадків, але вони були. І кому давати 
накази? «Альфі»? Уже через півтора місяця в 
Краматорську я особисто давав накази. Вони 
їх просто не виконували. І я особисто ініцію-
вав порушення кримінальних справ за неви-
конання наказу в рамках Антитерористичної 
операції.

Зрозумійте, в чому була наша проблема. 
Ми ж не отримали державу, ми отримали руї-
ни. Правоохоронні органи або розбіглися, або 
були деморалізовані. Міліція боялася на вули-
цю вийти.

Танки «Оплот» на Хрещатику 24 серпня 2001 року. 
Джерело — morozov.com.ua

Продані до Азербайджану РСЗВ «Смерч» на параді в Баку. Фото: day.az

До чого дійшла деградація захисту держави
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Бліц-інформ
Зібрали допомогу  
захисникам  Вітчизни         
У Полтаві мешканці Червоного 

Шляха відгукнулися на щире прохання 
Марини Кущ і Тетяни Яріної зібрати для 
наших військовослужбовців усе необ-
хідне. У призначений час кожен приніс, 
що міг. 

Прислужився добрій справі й водій 
вантажного таксі, котрий доставляв до-
помогу для українських захисників до 
волонтерського офісу, що в приміщен-
ні Полтавської обласної державної ад-
міністрації.  Розвантажували зібране 
полтавцями  члени «Самооборони»  —  
представники грузинської діаспори в 
Полтаві.

«Мешканці Червоного Шляха зі-
брали майже по 90 кг крупів, макаро-
нів і цукру, 90 л води і 7 л олії, більше 
20 кг м’ясних консервів і більше 10 кг 
– рибних та картоплі, більше 6 л згуще-
ного молока, по кілька кілограмів меду, 
печива, горіхів, сала, овочів, цукерок, 
чаю, смальцю, сухофруктів, кави. Мило, 
зубна паста й щітки, приладдя для го-
ління, шкарпетки, протизастудні препа-
рати та медикаменти першої допомо-
ги»,  — розповідає   голова Полтавсько-
го обласного відділення Міжнародної 
організації «Жіноча громада» Валенти-
на Шемчук. 

«Усі ми, в кого болить серце за 
здоров’я і життя українських юнаків і 
чоловіків, молимося за них, за їхнє як-
найскоріше повернення додому, до ма-
терів, до дружин і дітей», — приєдналася 
до розмови член обласного відділення 
МО «Жіноча громада» Інна Романенко.

Людмила МЛОШ, 
голова Центральної спілки 

українців Німеччини 
 

Проклямація Дня 
Незалежности України 
В  приміщенні міської ради Норт 

Порту, штат  Флорида, мер міста Джим 
Бушер, прочитав офіційну Проклямацію 
23-ої річниці Незалежности України  24 
серпня.

Рома Ґуран, голова Українсько-
го Громадського Комітету в Норт Пор-
ті, подякувала голові і членам Місь-
кої Ради за їхню підтримку на протязі 
року. Дарія Томашоська, голова Укра-
їнсько-Американського Клюбу  Пів-
денно-Західньої Флориди, з подякою 
прийняла Проклямацію і згадала про 
довголітню боротьбу українського на-
роду за незалежність і про сучасну си-
туацію в Україні та настирливу загрозу 
від Росії.

На цю важну імпрезу прибуло ба-
гато членів української громади у ви-
шиванках, а Українсько-Американські 
Ветерани були присутні зі своїм ко-
мандиром, Євгеном Томашоським, в 
уніформах.

Проф. Віра БОДНАРУК,
Громадський Комітет

(Подано в орфографії, якою користу-
ються українці західної  діаспори). 

Члени Громади в міській раді (Норт Порт), 
Д-р В.Мотика, Рома Ґуран, мер Джим 

Бушер, Дарія Томашоська, Анн-Марі 
Сусла (голова СУА-56 від.), 

Євген Томашоський 
та Ігор Гронь (краєвий 

командир Укр.-Амер. Ветеранів)
Фото Віктора Лісничого

Заступник директора Укра-
їнського інституту національ-
ної пам’яті Олександр Зінчен-
ко в ефірі hromadske.tv роз-
повів, чому варто засудити 
комуністичну ідеологію, забо-
ронити комуністичну символі-
ку і демонтувати пам’ятники 
Леніну.

«Комуністична ідеологія, так 
само, як і нацистська, призвела 
до знищення мільйонів людей. Чи 
був Радянський Cоюз дотичний до 
розпалювання Другої світової ві-
йни? Друга світова почалася піс-
ля 23 серпня 1939 року, коли був 
підписаний пакт Молотова – Ріб-
бентропа, який у багатьох країнах 
називають пактом Гітлера – Сталі-
на. Адже політична воля полягала в 
домовленостях не міністрів закор-
донних справ, а саме двох політич-
них лідерів, які очолювали, з одно-
го боку, нацистський Рейх, з іншо-
го — більшовицький Радянський 
Союз. Відповідно, ті самі критерії, 
що є визначальними для нацистів 
(убивство великої кількості людей, 
розпалення Другої світової війни), 
абсолютно справедливі стосовно 
до комуністів і комуністичної ідео-
логії, яка була так само людиноне-
нависницькою».

«Потрібно не просто заборо-
нити Комуністичну партію — важ-
ливо, щоб суспільство її засудило, 
засудило комуністичну ідеологію. 
Це дуже тривалий процес. Дійсно, 
якщо брати німецький досвід по-
долання минулого, то те покоління, 
яке привело до влади нацистів, теж 
досить довгий час мало проблеми 
із конфліктами пам’яті. Для них 
це була, по суті, табуйована тема, 
можна сказати — змова мовчання.

Люди зрозуміли, що їхній осо-
бистий вибір на початку 1930-х 
років призвів не до обіцяного Гіт-
лером великого злету, а до вели-
кої катастрофи. Берлін у 1945 році 
лежав у руїнах. І через багато ро-

ків Берлін усіх своїх травм не за-
гоїв, навіть в архітектурному сен-
сі, а людська психіка і колективна 
пам’ять ще більш інертні, травма-
тична пам’ять ще довше лікується».

«Найбільша проблема — це 
не юридична заборона Комуніс-
тичної партії, найбільша пробле-
ма — засудження комуністичної 
ідеології. Має бути усвідомлення 
того, що це було зло.

Є імена, які входять до шкільної 
програми: Лесь Курбас, Валер’ян 
Підмогильний, Микола Куліш, Ми-
кола Зеров. У них усіх спільна дата 
смерті — 3 листопада 1937 року. 
Їх розстріляли до 20-ї річниці «Ве-
ликого Жовтня». Загальна кіль-
кість людей, які входили до цьо-
го етапу, — 1111 осіб. І вони всі 
були розстріляні однією людиною. 
Ми знаємо ім’я цієї людини — ка-
пітан держбезпеки Михайло Мат-
вєєв. Спільний знаменник 1111-ти 
людей — одна людина. Це історія 
лише одного етапу — так званого 
Соловецького етапу до Сандармо-
ху. І Михайло Матвєєв не був «ре-
кордсменом» серед комуністичних 
катів. Були й інші «рекордсмени»: 
майор держбезпеки Василь Бло-
хін за свою кар’єру ката особисто 
знищив таку кількість людей, що 
історики до сьогодні дискутують 
щодо кількості його жертв: 10 000, 
30 000 чи 50 000! Але найжахли-
віше, що ми взагалі не знаємо 
точно, скільки людей загинуло від 
рук комуністичних катів!»

«Потрібно відкривати більше 
правди про комуністичне мину-
ле. Пам’ятати своїх близьких — це 
прояв людяності. Якщо ви не хоче-
те пам’ятати про своїх родичів чи 
близьких людей, знищених у страш-
ний спосіб, виникає запитання: чи 
ви до кінця людина? І ось це є най-
більшою моральною проблемою 
— пам’ятати про ці злочини як про 
злочини».

«Дуже часто проблема пам’яті 
полягає в тому, що люди, напри-

клад у Луганську чи Донецьку, чи 
навіть у Харкові, часто не знають, 
хто були свого часу героями цьо-
го регіону. Потрібно цю пам’ять 
відновлювати, поширювати прав-
ду про цих людей, просто інфор-
мувати. Що тут працює: шкільний 
підручник, медіа, публікації в Ін-
тернеті, в місцевій пресі, вулич-
ні виставки, меморіальні експо-
зиції.

Україні зараз потрібна величез-
на кампанія зі створення докумен-
тального кіно. І не лише докумен-
тального, а й художнього. У Польщі 
кожного року виходить, як мінімум, 
один дуже якісний художній фільм, 
що стосується минулого — трагіч-
них або славних його сторінок. У та-
кий спосіб відбувається формуван-
ня спільної колективної національ-
ної пам’яті, колективного досвіду. 
Інше питання, що для багатьох укра-
їнців на Сході сьогодні дуже склад-
но сприйняти іншу правду, тому 
що зараз наше суспільство знахо-
диться у стані гарячого конфлік-
ту пам’ятей. Спостерігається дуже 
емоційне сприйняття навколишніх 
змін, власне, руйнуються уявлення 
про минуле, бо найбільша проблема 
конфліктів пам’яті — це руйнування 
ідентичності. Проблема полягає у 
тому, що ми минуле сприймаємо як 
одну з базових складових того, що є 
нами і нами не є. Тобто без минуло-
го ми не зовсім ми.

Уявіть собі: людина починає ду-
мати, що в неї забирають її мину-
ле. Що починається? Починається 
страх, а страх — це завжди дже-
рело агресії. Відповідно починають 
формуватися бар’єри проти того, 
щоб сприйняти якусь нову інфор-
мацію. Це все працює на рівні інди-
відуальної психіки.

І якщо ми говоримо про діалог 
пам’ятей у східних областях, напри-
клад, то спочатку треба дати сус-
пільству дещо заспокоїтися. Варто 
також усвідомлювати, що з деяки-
ми групами людей ми не зможе-

мо домовитися. Бо принцип діало-
гу полягає в тому, щоби почути ін-
шого. Діалог треба розпочинати з 
формування взаємоповаги, дові-
ри, а це вимагає багато часу. На 
жаль, це так працює».

«Комуністична символіка має 
бути беззастережно забороне-
на як символ зла, як символ убив-
ства мільйонів людей. Не тисяч, не 
сотень тисяч — мільйонів! Ленін, 
пам’ятники Леніну теж є символа-
ми комуністичної ідеології. З 2009 
року всі ці Леніни незаконні. Був 
відповідний указ Президента Укра-
їни Віктора Ющенка. Указ є, право-
ві підстави є, його ніхто не скасову-
вав. Усі про нього «благополучно» 
забули».

«Комуністів, які присутні в 
парламенті, лівими назвати дуже 
складно. Що в них лівого, окрім 
того, що вони прикриваються лі-
вою ідеологією?! Ми можемо по-
дивитися на спосіб життя цих лю-
дей і сказати, що це не спосіб 
життя людей, які переймають-
ся лівою ідеологією. Це буржуа з 
хорошими дорогими машинами. 
Якби Симоненко їздив на велоси-
педі й мешкав десь на Борщагів-
ці в дев’ятиповерхівці — у мене б 
не було жодного сумніву щодо його 
щирості. Але той спосіб життя, який 
він насправді веде, не сумісний з 
лівою ідеологією.

Я не проти лівих партій як та-
ких. Якщо б в Україні сформувала-
ся партія, подібна до британських 
лейбористів, — це можна було б 
тільки вітати. Разом з тим варто ро-
зуміти, що такі партії мають фінан-
суватися не олігархами, які в такий 
спосіб лобіюють власні інтереси, 
а через сплату внесків, держав-
ну підтримку. Лише тоді вони пред-
ставлятимуть інтереси виборців, а 
не олігархів».

Український інститут 
національної пам’яті 

Європейська мережа пам’яті і солідарності (ЄМПС) 
продовжує розпочату торік ініціативу, метою якої є на-
вчити європейців пов’язувати дату 23 серпня із сим-
волом пам’яті жертв тоталітарних режимів XX століт-
тя — тих, хто загинув від коричневого та червоного те-
рору. Важливим елементом цієї кампанії є спеціально 
розроблений символічний знак, який несе послання: 
«Пам’ятайте. 23 серпня». Ви можете замовити символіч-
ний знак або завантажити електронну версію з сайту: 
www.enrs.eu/august23.

Колекція листівок, включно із символічним знаком з чор-
ною стрічкою, містить десять різних фотокарток жертв фа-
шистських концтаборів, таборів смерті, радянського ГУЛАГу і 
радянських тюрем, кожна з них позначена ідентифікаційним 
номером в’язня. 

Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нациз-
му, проголошений Європейським парламентом 23 вересня 
2008 року, вшановує пам’ять жертв масової депортації та 
винищення, а також зміцнює демократію, мир і стабільність 
у Європі.

Український інститут національної пам’яті звернувся 
до українських медіа, органів державної влади та місце-
вого самоврядування в належний спосіб згадати 23 серп-
ня як Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нациз-
му та 75-ту річницю підписання злочинного пакту Молотова 
– Ріббентропа.

Європейська мережа пам’яті і солідарності — це між-
народна організація, мета якої полягає в проведенні до-
сліджень, документуванні і популяризації знань з історії ХХ 
століття в Європі й у тому, щоб у різний спосіб вшановувати 
пам’ять про це, з особливим акцентом на періоді тоталітар-
них режимів, воєн і соціального спротиву будь-якому приму-
су. Члени мережі: Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина 
та Румунія. Представники Австрії, Чехії та Латвії також є чле-
нами Консультативної ради ЄМПС. www.enrs.eu

Український інститут національної пам’яті

УІНП нагадує про змову 
Сталіна і Гітлера

Український інститут національної 
пам’яті звертається до українських ме-
діа, органів влади та місцевого само-
врядування згадати 23 серпня як Євро-
пейський день пам’яті жертв сталінізму 
та нацизму і 75-ту річницю підписання 
пакту Молотова – Ріббентропа.

З цією метою науковці розробили ме-
тодичні матеріали, які просять урахову-
вати при висвітленні Європейського дня 
пам’яті жертв сталінізму та нацизму.

Підписання 23 серпня 1939 року пак-
ту між Гітлером і Сталіним стало спуско-
вим механізмом найкривавішої трагедії 
в історії людства — Другої світової війни.

Як зазначають науковці, сумно-
звісний таємний протокол, яким країни 
Східної Європи були розділені на сфери 
німецьких і радянських інтересів, був зло-
чинною змовою керівників двох тоталі-
тарних режимів — диктаторів націонал-
соціалістичної Німеччини та комуністич-
ного СРСР. Пакт з його таємним протоко-
лом відкрив шлях до воєнної агресії проти 
Польщі та розв’язання Другої світової ві-
йни. Саме тому його кваліфікують як зло-
чин проти миру й людства.

Позиція Українського інституту наці-
ональної пам’яті полягає в тому, що вна-
слідок змови Гітлера і Сталіна Друга сві-
това війна торкнулася українців від пер-
ших її днів у вересні 1939 р., коли впали 
німецькі бомби на Львів та інші міста, які 
опинилися на лінії наступу нацистської Ні-
меччини.

Також важливо пам’ятати, що в пері-
од від вересня 1939-го до червня 1941-го 
СРСР був союзником Третього рейху.

Стосовно до України Друга світова ві-
йна — це національна трагедія, під час 
якої українці, позбавлені власної дер-
жавності та розділені поміж кількох кра-
їн, змушені були воювати за чужі інтереси 
і вбивати інших українців.

Нагадаємо: Європейський парламент 
своєю Декларацією від 23 вересня 2008 
року засудив пакт Гітлера – Сталіна як та-
кий, що розділив Європу на дві сфери ін-
тересів за допомогою секретних додатко-
вих протоколів, і такий, що спричинив ма-
сові депортації, вбивства й поневолення, 
які мали місце у зв’язку з актами агресії 
сталінізму й фашизму і підпадають під ка-
тегорію військових злочинів та злочинів 
проти людяності.

Також у матеріалах визначені най-
більш поширені міфи старої радянської і 
нової російської пропаганди про пакт Мо-
лотова –  Ріббентропа.

Скачати матеріали можна на сай-
ті Українського інституту національної 
пам’яті.

Олександр ЗІНЧЕНКО:

«Потрібно не просто заборонити 
Комуністичну партію — 
важливо, щоб суспільство її засудило»

75 років тому комуністичний СРСР і фашистська 
Німеччина розв’язали Другу світову війну

У Європі до Дня пам’яті жертв сталінізму і 
нацизму поширюють фотокартки жертв 

нацистських таборів і радянського ГУЛАГу
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Життя європейців: 
соціальна політика Швеції

Соціальні виплати: 
безробіття

Соціальних виплат у Швеції ба-
гато, і вони дуже різні.

Виплати з безробіття здій-
снюються, якщо працівник платив 
профспілкові внески упродовж мі-
німум 9 місяців. У такому випадку 
виплати тривають 180 днів (вихідні 
не враховуються) у розмірі 80% від 
заробітної плати, після чого ще 180 
днів виплачують мінімальну допо-
могу, яка дорівнює мінімальному 
доходу.

Увесь цей час безробітний має 
писати звіти про пошуки роботи, 
відвідування співбесід, і це вибір-
ково перевіряють.

Крім того, біржа праці може 
відправити безробітного на курси 
чи семінари — присутність на та-
ких курсах є обов’язковою, інакше 
людину позбавлять виплат з без-
робіття.

Якщо людина не знайшла робо-
ти після завершення виплати допо-
моги з безробіття, то у Швеції існу-
ють соціальні виплати, є також до-
помога для тих, хто з тих чи інших 
причин опинився без засобів для 
існування.

Існує система дотацій та жит-
ло малозабезпеченим сім’ям, інші 
механізми. Усі ці виплати невеликі, 
але ніхто не опиняється на вулиці.

Пенсії 
Пенсійний вік у Швеції — 65 ро-

ків, можна працювати до 67.
Офіційно не визначено, коли 

треба йти на пенсію, — людина 
може піти і раніше, але пенсійні ви-
плати почнуться після того, як ви-
повниться 61 рік.

Пенсія складається з трьох час-
тин: гарантована державна пенсія, 
невелика, але така, що дозволяє 
прожити, — вона становить близь-
ко 8000 крон, тобто 880 євро на мі-
сяць; надбавка до неї (виплачує ро-
ботодавець) — її розмір є результа-
том розрахунків стажу, заробітної 
плати, заплачених податків тощо.

Останньою складовою пенсії є 
особисті накопичення.

Декретні гроші 
Декретні гроші становлять 80% 

від заробітної плати, їх можна роз-
тягнути на півтора року, хоча за за-
коном можна сидіти в декреті до 
досягнення дитиною трьох років.

Річ у тім, що у Швеції декрет-
на відпустка вираховується саме 
в робочих днях: у режимі роботи з 
понеділка по п’ятницю ця кількість 
днів відповідає календарним півто-
ра року.

Виплати відбуваються щоміся-
ця. Але, якщо є потреба отримува-
ти більше грошей упродовж перших 
місяців життя дитини, можна раху-
вати за декретний день і суботу, од-
нак тоді декретний час швидше за-
вершиться.

А можна навпаки — рахувати 
лише з понеділка до четверга, тоді 
родина щомісяця отримуватиме 
менше грошей, але їх можна роз-
тягнути на довший термін.

Усі «декретні дні» від самого 
початку порівну діляться на двох 
батьків, однак тато може частину 
цих днів передати матері — про-
цедура надзвичайно легка: треба 
лише заповнити формуляр і поста-
вити підпис.

Так зазвичай відбувається, 
якщо жінка хоче провести більшу 

кількість днів удома, або якщо це 
вигідно з фінансової точки зору. 
Однак 90 днів з «декрету» чітко за-
кріплені за татом — ці дні він не 
може передати матері: якщо їх не 
бере, то вони пропадуть.

Узяти ці «декретні» дні тато 
може до досягнення дитиною 7 ро-
ків. Багато шведських мам вихо-
дять на роботу, коли дитині випо-
внився один рік, але щоп’ятниці бе-

руть собі «декретний день», відтак 
працюють 4 дні на тиждень упро-
довж декількох років або додають 
«декретні дні» до своєї щорічної від-
пустки.

Марина Блюрок: «Татусі тут 
дуже люблять сидіти вдома з дітьми 
і пишаються своїм правом брати 
декретну відпустку. Зазвичай мама 
бере перші місяці, а потім бере 
тато, тому більшість декретників із 
дітьми річного віку — це саме та-
тусі, яких часто можна побачити на 
дитячих майданчиках».

Окремо від «декретних» грошей 
існує допомога на дитину в розмірі 
1000 крон (близько 110 євро) що-
місяця — ці виплати тривають до 
досягнення дитиною 16 років.

Дитячий садок: 
2% від доходу родини 

За дитячий садочок у Швеції 
платять залежно від сумарного до-
ходу родини — до 2% від доходу, 
але не більше 120 євро на місяць. 
На другу дитину — знижка, третя — 
фактично безкоштовно.

«Я маю трьох дітей і ніколи не 
платила за садочок більше 3% від 
сімейного бюджету», — каже Мари-
на. Для батьків-студентів садочок 
узагалі безкоштовний.

Діти в садку снідають, обідають 
та вечеряють, крім того, є два пере-
куси.

Групи можуть бути різними за 
кількістю, але правило таке, що на 
5 дітей у групі — один дорослий, 
тобто в групі з 15 дітей має працю-
вати 3 співробітники.

Якщо у батьків нерегулярний 
робочий день — працює черговий 
садочок із подовженими годинами. 
Загалом працівники всіх підпри-
ємств і організацій, де немає по-
треби у чіткому графіку роботи, за 
законом мають право на гнучкий 
робочий день.

«Це означає, зокрема, що пра-
цівник повинен бути на роботі з 
9.00 до 15.00, а решту годин має 
право відпрацьовувати, як хоче — 
може, наприклад, прийти о 7.00 і 
піти о 15.00, а може прийти пізніше 
і залишитися пізніше», — розпові-
дає Марина. Це прописано у колек-
тивному договорі.

100% 
безкоштовна школа 

Школа у Швеції абсолютно без-
коштовна. За словами Марини 
Блюрок, «батькам не треба взага-

лі нічого купувати — ані зошита, ані 
олівця, ані підручника, ані гумки — 
все видається».

Школярі обідають безкоштов-
но. Батьки не мають права зби-
рати гроші на якісь шкільні поїзд-
ки — адже тоді менш забезпечені 
з-поміж них будуть у нерівних умо-
вах. У багатьох школах є тради-
ції кудись їздити після 6-го класу, 
але батькам це нічого не коштує, 
оскільки ці гроші на поїздки діти 
збирають самі.

«У класі мого сина учні органі-
зовували розпродаж-секондхенд, 
де вони продавали непотрібні речі; 
дівчата, які мали коней, влаштову-
вали прокат поні для маленьких ді-
тей, тобто увесь клас заробляв гро-
ші на поїздку», — продовжує розпо-
відь Марина.

Якщо школа організує виїзд на 
екскурсію або в музей, і це мож-
на віднести до «навчального про-
цесу», то платить за це навчальний 
заклад. Інколи в такі поїздки дітям 
рекомендують узяти із собою ланч, 
але, якщо батьки дитини не в змо-
зі цього зробити, — вони завчасно 
попереджають школу, і дитині бе-
руть ланч зі шкільної кухні.

Марина Блюрок: «Дехто зі шве-
дів, а особливо люди з пострадян-
ських країн, критикують школу в 
Швеції за низький рівень знань, а 
також за те, що вона не змушує ді-
тей вчитися. Дійсно, ніхто нікого не 
примушує, адже педагоги переко-
нані, що бажання робити більше і 
краще має йти від учня». 

Водночас за законом шко-
ла зобов’язана забезпечити міні-
мальний рівень освіти всім. Звідси 
— допомога учням, яким складніше 
дається навчання, спеціальні про-
грами для дітей з відхиленнями, на-
віть індивідуальні заняття з учнем 
удома — за все це батьки нічого не 
платять.

«У класі моєї доньки є хлоп-

чик, який має проблеми з дисци-
пліною: він зриває уроки, б’ється 
та ображає інших дітей,— розпо-
відає Марина. — Для нього шко-
ла найняла персонального асис-
тента, який постійно перебуває 
поруч, відразу припиняє всі спро-
би хлопчика зірвати урок, за по-
треби виводить його з класу або 
на інший майданчик під час пере-
рви, займається з ним індивіду-
ально».

 

Університет 
Навчання в університеті безко-

штовне, вступ — за результатами 
державного тестування. Лише 2 – 
3 роки тому ввели плату за навчан-
ня іноземних студентів із країн, які 
не є членами ЄС.

Саме через доступність на-

вчання Швеція є дуже привабли-
вою країною для студентів-інозем-
ців.

Студенти зазвичай мають не-
велику стипендію (близько 3000 
крон, тобто 330 євро) — прожити 
на таку суму неможливо, але на до-
даток до цього беруть кредити на 
досить вигідних умовах. Ці кредити 
дозволяють студентам жити окре-
мо від батьків і задовольняти по-
точні витрати.

Багато студентів працюють 
улітку. Віддають перевагу всім ви-
дам  секондхенда — від навчальної 
літератури до одягу та меблів.

Медицина 
Медицина у Швеції майже без-

коштовна. За візит до лікаря тре-
ба платити невелику суму, але сис-
тема влаштована таким чином, що 
ніхто не платить більше 900 крон 
(менше 100 євро) на рік: це озна-
чає, зокрема, що хронічні хворі, 
які потребують частої уваги ліка-

рів, усе одно не платять більше за 
інших.

Аби хронічні хворі й літні люди 
не платили більше, існує накопичу-
вальна знижка на ліки за рецеп-
том. Інсулін та всі дорогі препара-
ти в лікарні — безкоштовні, всі ме-
дичні операції, навіть найскладні-
ші (включно із трансплантаціями) 
— безкоштовно.

«Водночас, якщо ви прийдете 
до лікаря зі звичайною застудою, 
то він не відправить вас додому із 
рецептом на вітаміни, харчові до-
бавки та антибіотики «про всяк 
випадок», — каже Марина. Лікар 
ввічливо запропонує просто поле-
жати вдома і приймати парацета-
мол, якщо підніметься висока тем-
пература.

Але за потреби буде зроблено 
все необхідне. Потрапити на при-

йом до вузькопрофільного спеціа-
ліста у Швеції непросто.

Марина Блюрок: «Я пов’язана 
із медициною людина і можу ска-
зати, що терміни призначення ві-
зиту до лікаря дуже залежать від 
агресивності захворювання. На-
приклад, якщо жінка вважає, що 
в неї є затвердіння в грудях (тоб-
то підозра на рак грудей), то об-
стеження лікарі повинні розпо-
чати упродовж двох тижнів. Якщо 
ж, навпаки, за скаргами пацієнта 
можна запідозрити хворобу, яка 
розвивається повільно, — чекати 
на візит до лікаря можна і пару мі-
сяців».

Стандарти життя 
Загалом у Швеції важко ста-

ти справді багатим. «Мені зда-
ється, що у Києві більше багатих 
людей, аніж у Швеції», — каже 
Марина.

Подорожують екзотичними 
місцями дуже молоді люди (за 
допомогою різних дисконтних 
систем або лоу-костів) або стар-
ші люди. Родини з дітьми відпо-
чивають переважно на дачах 
або в сусідніх Данії чи Норвегії.

«Сімейна подорож до Пари-
жа чи до Рима — це вже велика 
подія в житті шведів», — розпові-
дає Марина. Однак мінімальний 
стандарт життя при цьому до-
статньо високий.

Наприклад, окрема кімната 
для кожної дитини в сім’ї, плюс 
спальня батьків та окрема ві-
тальня для всієї родини — ско-
ріше норма життя, аніж виня-
ток. На вулицях не побачиш бід-
них людей літнього віку — про 
них піклуються чи то в будинках 
для літніх людей, чи то через сис-
тему індивідуальних помічників, 
які приходять на декілька годин 
на день, щоби допомогти приго-
тувати їжу або прийняти душ.

Марина Блюрок: «Маючи ве-
лику сім’ю з трьома дітьми, я по-
бувала в різних соціальних си-
туаціях і можу впевнено сказа-
ти, що шведська система безко-
штовної медицини та освіти, вся 
система соціальної підтримки не 
дозволить громадянину опини-
тися без засобів для існування 
та без даху над головою. А мак-
симум достатку залежить лише 
від нас».

Тетяна ОГАРКОВА
 

(«Українська правда», 01.07.2014)
Ініціативу здійснено МГО 

«Інтерньюз-Україна» за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження»

«Українська правда. Жит-
тя» публікує матеріали про 
конкретні норми й практики 
життя громадян у ЄС. Кожна 
публікація ґрунтується на од-
ному або двох інтерв’ю з жите-
лями Європи.

У цій статті біолог, фарма-
цевт Марина Блюрок розпо-
відає про соціальну політику у 
Швеції.

Марина Блюрок 
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«Ходи тільки по лінії 
найбільшого опору —

 і ти пізнаєш світ»
(І. Багряний, Ave Maria)

 
Більшовицька епоха — чи не 

найкривавіша сторінка в історії 
України. Насильна колективізація, 
голодомор, знищення релігії, репре-
сії — ці лиха тою чи іншою мірою за-
чепили більшість українських родин. 
Не була винятком і родина муляра 
Павла Лозов’ягіна з Охтирки. 1920 
року на очах у чотирнадцятирічного 
Івана та інших дітей Павла розігра-
лася кривава вистава: більшовики 
закатували дідуся і дядька за участь 
у Петлюрівській армії. Цим чотир-
надцятирічним хлопчиною, який пе-
режив настільки жахливий шок, був 
майбутній український письменник 
і публіцист Іван Багряний. Пізніше у 
своїй статті «Чому я не хочу повер-
татися до СССР?» він з болем, згаду-
ючи ці події, напише: «Це було 1920 
року. Я жив тоді в дідуся на селі, на 
пасіці. Дідусь мав 92 роки і був од-
норукий каліка, але трудився на па-
сіці, доглядаючи її… Аж ось одного 
дня надвечір прийшли якісь озброє-
ні люди, що говорили на чужій мові, і 
на моїх очах та очах інших онуків, під 
наш несамовитий вереск заморду-
вали його, а з ним одного сина (а мо-
його дядька)». Як і будь-які інші інтен-
сивні дитячі переживання, ця траге-
дія глибоко закарбувалася у пам’яті 
Івана й дала відбиток на все його по-
дальше життя.

Змалку він ніяк збагнути не міг, 
чому його та інших українців змушу-
ють говорити нерідною мовою. На-
вчаючись ще у церковно-приход-
ській школі, він неодноразово вияв-
ляв протест проти російської мови і 
на зло вчителям рахував не так, як 
вони вимагали, а так, як учила мати: 
«Один, два, три, чотири, п’ять…».

Потім був 1917 рік, який обіцяв 
визволення робітничому класу. Не 
без надії сприймала події Жовтне-
вої революції сім’я Лозов’ягіних. Але 

пролетарська революція не виправ-
дала очікувань. На Україні встанови-
ли владу Рад, і вона з кожним роком 
закріплювала свої позиції, однак 
життя українського робітника сут-
тєво не змінювалося. Хоча царизм 
було повалено, чужу мову і далі на-
саджували. Не побачив пролетарі-
ат і «райських» умов життя, описаних 
більшовицькими пропагандиста-
ми. Остаточний крах ілюзій відбувся 
після кривавого для робітничої сім’ї 
Лозов’ягіних 1920 року.

Подорослішавши і закінчив-
ши Вищу початкову школу та Крас-
нопільську художньо-керамічну 
профшколу, Іван ніяк не міг зрозу-
міти, чому суто пролетарська вла-
да, яка мала б полегшувати життя 
цього класу, навпаки утискає його 
і знищує. Працюючи у цукроварні, 
друкарні, окружним політінспекто-
ром міліції, вчителем малювання в 
охтирському дитячому містечку, Іван 
здобуває життєвий досвід, а разом 
з тим усе більше розуміє справжню 
суть радянської влади.

1926 року Іван Лозов’ягін всту-
пив на малярський факультет Київ-
ського художнього інституту. Того ж 
року почалася його літературна ді-
яльність виходом у журналі «Глобус» 
поезії «В місто». Далі численні вірші 
поета, який підписувався псевдоні-
мом Багряний, друкуються у часопи-
сах «Життя і Революція», «Червоний 
шлях», «Всесвіт», «Плужанин», «Гарт», 
«Кіно». Іван Багряний виробив влас-
ний неповторний стиль своїх віршів, 
в основі якого — філософія істо-
рії. Поет чітко вказує, що для історії 
будь-якого народу є два шляхи роз-
витку — свобода або рабство. У сво-
їй першій поетичній збірці «До меж 
заказаних» (1927) Іван Багряний 
проводить паралелі між історіями 
інших народів та українською істо-
рією і робить власні висновки щодо 
того, як покращити долю своєї Бать-
ківщини.

Того ж таки 1927 року в пись-
менника починаються проблеми із 
законом. Під заборону потрапляє 
його поема «Ave Maria», і її вилучають 
з книгообігу. Пробує себе Іван Ба-
гряний і в прозі. Він дебютує опові-
даннями «В сутінках» та «З оповідань 
старого рибалки», які надрукував на 
своїх сторінках журнал «Всесвіт».

Історична тема продовжує хви-
лювати молодого письменника. У 
1930 році виходить його роман у ві-
ршах «Скелька», який органічно по-
єднує в собі національну трагедію 
із трагедією духовною. Події в ньо-
му розгортаються після перемо-
ги Петра І у Полтавській битві. Мос-
ковське чернецтво захоплює Кузе-
менський монастир над Ворсклою 
і утискає не тільки українських мо-
нахів, а й простий народ. Багряний 
в особі настоятеля Ієремії, який ци-
нічно домагається місцевої дівчини 
Мар’яни, дуже вдало змальовує об-
раз цього типу духовенства, яке слу-
жить Богові тільки для вигляду, а на-
справді веде диявольський спосіб 
життя.

У 1932 році після літературних 
дискусій між радянськими соцреа-
лістами та реакційними письменни-
ками Іван Багряний знову потрапляє 
під пильне око НКВС. Цього разу все 
закінчується набагато серйозніше. 
Письменника заарештували в Хар-
кові під час прогулянки і запротори-
ли до камери смертників. Після судо-
вого засідання 1933 року відправи-
ли на п’ять років заслання на Дале-
кий Схід. Гіркий досвід перебування 
у сталінських таборах відіб’ється по-
тім у низці всесвітньо відомих тю-
ремних романів, які стали візитною 
карткою Івана Багряного.

Узагалі, гортаючи сторінки його 
романів, можна знайти в них бага-
то автобіографічних деталей. Напри-
клад, втеча Івана Багряного з табо-
ру у 1936 році, його переховування 
у Буреїнському і Сучанському райо-
нах серед громади українців, зустріч 
свого майбутнього кохання в осо-
бі Антоніни Зосимовової, одружен-
ня легко знаходять свої паралелі у 
долі Григорія Многогрішного, героя 
роману «Тигролови» (1944). Повер-
нення на Батьківщину, зрада, до-
нос, повторний арешт через кіль-
ка днів, ув’язнення, допити, камера 
смертників  — усе це однаковою мі-
рою було в житті і автора, і Андрія Чу-
мака з роману «Сад Гетсиманський» 
(1950).

Другий арешт Івана Багряного 
тривав два роки і чотири місяці. До-
дому письменник повернувся з піді-
рваним здоров’ям, влаштувався на 
роботу в «Голос Охтирщини». Саме в 

цей час на українських землях роз-
почалася німецька окупація. Іван 
Багряний стикається зі ще одним 
нелюдським режимом, нічим не кра-
щим за попередній. Нова окупацій-
на влада зразу ж знайшла критику 
на неї в п’єсі Багряного «Генерал», 
яку автор безрезультатно намагав-
ся поставити у Харківському театрі.

1944 року почався нетривалий 
період життя письменника в Захід-
ній Україні. Тоді вийшли його поема 
«Гуляйполе» і роман «Тигролови». За 
останній Іван Багряний здобув пер-
ше місце літературного конкурсу у 
Львові. Письменник провів у столиці 
Галичини виступ, присвячений осно-
вній темі роману — життю україн-
ської громади на Далекому Сході.

Під час західноукраїнського пе-
ріоду Іван Багряний брав активну 
участь у діяльності національно-ви-
звольних угрупувань. Співпрацю-
вав з Українською Повстанською 
Армією. За його ініціативи створили 
уряд — Українську Головну Визволь-
ну Раду. Тут, на західноукраїнських 
землях, на Івана Багряного звернув 
увагу окупаційний режим, і його не-
вдовзі вивезли до Німеччини. Решту 
свого життя письменник провів уже 
за кордоном.

У Німеччині він бере активну 
участь у Мистецькому Українсько-
му Русі, фундує в Новому Ульмі Укра-
їнську Революційно-демократичну 
партію та її органи — журнал «Наші 
позиції» і газету «Українські вісті», 
видає багато своїх творів, які не 
могли вийти на Батьківщині: роман 
«Люба» (1944), поетичну збірку «Зо-
лотий бумеранг» (1946), драматичну 
повість «Морітурі» (1947), повість-
вертеп «Розгром» (1948), роман 
«Сад Гетсиманський» (1950), повість 
«Огненне коло» (1953), поему «Ан-
тон Біда — герой труда» (1956). Та-
кож пише твори для дітей «Телефон», 
«Казка про лелек та Павлика-ман-
дрівника»; пісні «Балада про Тютюн-
ника», «Марш Українських Січових 
Стрільців», «За Україну», «Вставай, 
народе!»; численні публіцистичні 
статті на історичну та суспільно-по-
літичну тематику.

Але й тут, за межами «родіни», 
про яку він зі страхом згадує у стат-
ті «Чому я не хочу повертатися до 
СССР?», письменник не може зна-

йти спокою. Іван Багряний немовби 
перебуває між двох вогнів: з одного 
боку, його насильно хочуть повер-
нути до Союзу, а з іншого — він по-
стійно знаходиться під прицілом лі-
вих членів ОУН(б), які звинувачують 
письменника у зраді. Власні пере-
живання через відсутність порозу-
міння зі «своїми», коли під час мітин-
гу під вікнами письменника оунівці 
вкинули до його помешкання камінь, 
він висвітлив у «Слові до каменюки».

Помер Іван Багряний 1963 року 
в санаторії Сан Блазієн. На його мо-
гилі в Новому Ульмі викарбувано 
слова з поеми «Мечоносці»:

«Ми є. Були. І будем Ми!
Й Вітчизна наша з нами».

Уже після смерті автора 1965 
року вийшов ще один його геніаль-
ний роман — «Людина біжить над 
прірвою», який змальовує безмеж-
ні можливості людської волі й висо-
ку свідомість: головний герой Мак-
сим проходить усі кола пекла ста-
лінських таборів і досягає своєї кін-
цевої мети — не зламавшись і не 
зрадивши, повертається до рідних. 

1992 року Івану Багряному по-
смертно присудили Державну пре-
мію України ім. Т. Шевченка. Його 
твори переклали багатьма європей-
ськими мовами.

Чим же так цінний творчий до-
робок письменника, якого часто на-
зивають «українським Солженіци-
ним»? Безперечно, через жорсткий 
реалізм у поєднанні з легким худож-
нім стилем, завдяки чому читач, що-
йно узявши до рук книжку, неодмін-
но захоче прочитати її до кінця. Про-
те це лише зовнішні прояви творчос-
ті Багряного. Роздумуючи глибше 
над подіями у творах, над їхнім пси-
хологічним підтекстом, порівнюючи 
сюжетні події з життям автора, мож-
на побачити, що всі його романи, по-
вісті, п’єси, поеми спираються на ви-
сокі моральні цінності та гуманізм. 
Вони немовби написані кров’ю сер-
ця від тих страждань, через які дове-
лося пройти Івану Багряному. Тільки 
людина, яка сама пережила важкі 
випробування, зможе так сильно, 
емоційно, чуттєво і детально відо-
бразити їх.

Василь КАЛИТА
Сайт Укр.Літ

Історія української журналістики в діаспорі 
сягає своїм корінням ХІХ століття. Зокрема, ще 
1886 р. у США починає виходити перша укра-
їномовна газета «Америка», а з 1893 р. — га-
зета «Свобода», яка і до сьогодні залишаєть-
ся одним з наймасовіших видань української 
еміграційної преси. З виходом у 1903 р. газети 
«Канадійський фармер» започаткована украї-
номовна преса в Канаді. У 1907 р. у Бразилії 
була видана перша українська газета «Зоря».

Найбільшого розвитку українська емігра-
ційна журналістика досягла протягом ХХ сто-
ліття. Можна виділити два періоди: 1920 – 
1930-ті роки та друга половина ХХ століття. У 
європейських країнах після Першої світової ві-
йни і національно-визвольних змагань 1917 
– 1921 рр. опинилося чимало українців, що 
проводили активну культурну й видавничу ді-
яльність. У таких країнах Європи як Польща, 
Чехословаччина, Німеччина, Австрія, Фран-
ція, Румунія українські емігранти видавали 
численні часописи, бюлетені, журнали, газети 
різноманітної тематики. Серед друкованих ви-
дань українських емігрантів у країнах Європи 
в 1920 – 1930 роках можна загадати: «Україн-
ська трибуна», «Українська газета», «Наш світ», 
«Український тиждень» тощо. 

Слід зазначити, що час існування багатьох 
українських видань був коротким, досить час-
то виходили вони з перервами. Не маючи ве-
ликих накладів, як і прибутків від реклами, 
періодичні видання залежали від прямих по-
жертв читачів і від меценатів. Безгрошів’я при-

зводило до появи видань 
на правах рукопи-
су — писалися від 
руки або в кращому 
випадку на друкар-
ській машинці. У наш 
час такі видання ма-
ють неабияку науко-
ву цінність, адже вихо-
дили в обмеженій кіль-
кості й навіть для свого 
часу були раритетними. 
У Центральному держав-
ному архіві зарубіжної україніки зберіга-
ються рідкісні українські журнали і газети, що 
видавалися в міжвоєнній Європі.

Окремо потрібно згадати про одне з най-
масовіших українських видань Європи — гро-
мадсько-політичний та літературно-мистець-
кий тижневик «Тризуб». Він виходив у Франції 
і був органом уряду Української Народної Рес-
публіки в екзилі, заснований за ініціативою 
Симона Петлюри. Активними співробітника-
ми часопису були відомі політики й  науковці: 
Олександр Шульгін, Дмитро Дорошенко, Олек-
сандр Лотоцький та ін. Тижневик виходив у Па-
рижі з 1925 р. по 1940 р.

У роки Другої світової війни українська 
журналістика на еміграції не припинила своєї 
діяльності, хоча її масштаби значно зменшили-
ся. Зокрема, українські газети виходили про-
тягом першої половини 1940-х рр. у важливих 

для українських 
емігрантів містах: 
Берліні, Празі, 
Кракові та ін. Так 
у Кракові з 1939 
р. по 1945 р. ді-
яло «Українське 
видавництво», 
під егідою яко-
го виходили 

газета «Краківські вісті» і  
журнал «Ілюстровані вісті».

Після Другої світової війни центром най-
більшої активності українського журналіст-
ського руху на еміграції стала американська 
зона окупації Німеччини. Тут у 1946 – 1947 
рр. були утворені організації Спілка україн-
ських журналістів та Національне демократич-
не об’єднання українських журналістів, які ко-
ординували діяльність української періодичної 
преси в повоєнній Європі. Українські журна-
лісти британської зони Німеччини не створили 
власної організації, а у французькій зоні укра-
їнців майже не було. Українські журналісти Ав-
стрії входили до Спілки українських науковців, 
письменників і журналістів у Зальцбурзі.

Протягом другої половини ХХ століття 
зростає кількість українських друкованих ви-
дань за кордоном. Канада і США завжди були 
важливими осередками для української емі-
грації. У 1960 – 1970-ті роки численна укра-
їнська громада США й Канади розгорнула ши-

року журналістську діяльність. Починаючи від 
середини 1960-х років, у США щороку прохо-
дили з’їзди українських журналістів Америки 
й Канади. На початку 1970-х років у Торонто 
створили Світову федерацію українських жур-
налістів. Кількість українських періодичних 
видань за кордоном постійно зростала. За да-
ними на початок 1960-х років на еміграції ви-
ходило 394 українські періодичні часописи, з 
них 377 припадало на США і Канаду. 

У наступні роки тенденція до зростання 
кількості українських періодичних видань за 
кордоном зберігається. Серед українських 
часописів, що видавалися на території США і 
Канади, слід відзначити «Свободу», «Народну 
волю», «Нові дні», «Слово на сторожі», «Екран» 
тощо. Питання, що порушувалися на сторінках 
друкованих видань, стосувалися переважно 
емігрантської тематики, ситуації в радянській 
Україні та світі.

У Центральному державному архіві зару-
біжної україніки зберігається унікальна колек-
ція української еміграційної преси ХХ століття, 
яка має значну наукову цінність і містить вели-
кий масив інформації про діяльність численних 
українських організацій, партій, студентських, 
освітніх, кооперативних, наукових осередків 
за кордоном.

Олена ГУМЕНЮК, 
головний науковий співробітник ЦДАЗУ

Іван Багряний: 
на лінії найбільшого опору

Українська еміграційна журналістика 
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Данило Яневський

Загублена історія 
втраченої держави

Чисельність населення
Систематичних статистич-

них даних, якi вiдображали б 
чисельнiсть населення як півден-
но-західних, так і iнших губернiй 
Російської імперiї в 1917 р., не 
iснує. Ґрунтуючись на даних аналiзу 
матерiалiв сiльськогосподарських 
переписiв 1916 – 1917 рр., Л. Га-
поненко та В. Кабузан визначили 
чисельнiсть населення 50 губернiй 
Росiї в 116,3 млн, у т. ч. України — 
в 29,3 млн осiб[47]. Виходячи з їхніх 
пiдрахункiв, можна передбачити, 
що особи найманої працi склада-
ли приблизно 16% населення кра-
їни, пролетарi — 13%, на великих 
пiдприємствах працювало при-
близно 9% наявного населення. У 
дев’яти південно-західних губер-
ніях робітники та близькі до них 
верстви складали, вірогiдно, 12% 
наявного населення, доля про-
мислового пролетарiату загалом 
— близько 4%, а в промислово 
розвинених губернiях (Київська, 
Катеринославська, Харківська, 
Херсонська) — майже 6%.[48]

Якщо екстраполювати на всю 
Україну данi вересневого 1917 
р. перепису населення м. Києва, 
який засвiдчив, що бiльше полови-
ни (власне 51,9%) мешканцiв мiста 
становило т. зв. «самодiяльне» на-
селення[49], то отримаємо при-
близно 2 млн наявного мiського 
самодiяльного населення. Отже, 
можна вважати вірогiдним, що 400 
тис. робітників промислових під-
приємств, зайнятих у металургiйнiй, 
фабрично-заводськiй (за винятком 
цукропереробної) промисловостi 
та великих залiзничних майстер-
нях, складали майже 13%, у т. ч. у 
Катеринославськiй, Харкiвськiй 
та Херсонськiй губернiях — май-
же 16%, а по iнших південно-захід-
них губернiях — у середньому май-
же 10% наявного самодiяльного 
мiського населення. Iншими сло-
вами, кожний шостий мешканець 
промислової зони «України» (до якої 
умовно можна віднести Київську, 
Катеринославську, Харківську, 
Херсонську губернії) та кожний 
десятий у сiльськогосподарськiй 
(тобто у Волинській, Подiльськiй, 
Полтавськiй, Таврiйськiй та 
Чернiгiвській губернiях) був за-
йнятий на великому промисловому 
пiдприємствi.

Люди
Для «змагань», особливо «на-

ціональних», потрібна, як мінімум, 
нація. Абсолютна більшість людей, 
які жили на теренах сучасної Укра-
їни наприкінці ще XIX ст., були се-
лянами. І вони були б дуже здиво-
вані, якби їм сказали, що вони є 
«українцями». Ті з них, що були під-
даними Габсбургів, попри звитяж-
ну культуртрегерську діяльність та-
ких масштабних особистостей, як 
М. Грушевський, І. Франко, М. Пав-
лик та інші, називали себе «руси-
нами», «галичанами», «гуцулами», 
«косьмацькими» абощо, але аж 
ніяк не «українцями». Ті з них, які 
після розділів Речі Посполитої по-
трапили під владу імперії Романо-
вих, вважали себе в більшості «ма-
лоросами» і були, за бездоганним 
діагнозом М. Драгоманова, «наці-
єю холопів»[50]. Ось лише один при-
клад. Цитуємо запис із щоденни-
ка широковідомого визначного ді-
яча українського національного 
руху, в майбутньому чільного діяча 
УЦР Євгена Чикаленка. Дата — 27 
серпня 1909 р.: «Вчора був у мене 

Іван Данилович Яневський[51], та-
ращанський дідич», який «зробив 
на мене враження доброго, сим-
патичного провінціального пана, 
що, крім свого господарства та по-
вітового міста, нічого не знає, хоч 
він і скінчив років 15 тому юридич-
ний факультет. Він, без сумніву, має 
стихійну любов до українства, але у 
відродження нашої нації, очевид-
но, не вірить та й ніколи над цим не 
думав. Він бридиться літературною 
українською мовою, вважає її калі-
ченням милої його серцеві народ-
ної мови; він хотів би, щоб газета 
писалась мовою Шевченка, Котля-
ревського, а коли вже не стає своїх 
слів, то, на його думку, треба брати 
всім відомі вже російські слова… 
Я доводив, що рух наш ніколи не 
вмре, а коли іде пиняво, то через 
те, що у нас немає буржуазії сво-
єї. Панство наше давно покинуло 
народ і приєдналося до російської 
або польської культури, а народ зо-
стався сам зі своєю некультурніс-
тю. Рух наш держиться виключно 
тільки поповичами, а матеріально 
підтримується двома-трьома капі-
талістами, що вийшли з низів. На 
дворянство, очевидно, нам треба 
махнути рукою, ми вже його не на-
вернемо, а треба покласти всю на-
дію на буржуазію, яка випливає з 
народних мас»[52]. «Поки національ-
на свідомість не розійшлася в ма-
сах, — переконував Є. Чикаленка 
за рік перед тим П. Стебницький, 
— треба втягти в свої інтереси кра-
йову інтелігенцію, навіть чужу і зде-
націоналізовану, і це можна зроби-
ти на питаннях широкого краєвого 
інтереса, як земське і городське 
самоврядування. Треба держа-
тись драгоманівської тактики. Це 
одинокий шлях для підготовки на-
ціоналізації інтелігентського шару, 
для зміцнення місцевих і краєвих 
сил, для поєднання південно-ро-
сійської людності (підкреслено 
нами — Д.Я.) на ґрунті своїх окре-
мих інтересів, економічних попе-
реду всього, а тоді і всяких інших. 
При цій умові націоналізація краю 
наступе сама собою, непомітно, 
без спеціальних заходів».[53]

Тобто один із провідних тео-
ретиків Товариства українських 
поступовців/Української партії 
соціалістів-федералістів (ТУП/
УПСФ) ще 1908 р. сформулював 
концепцію територіального «на-
ціоналізму», оскільки для «націо-
налізму» на ґрунті національно-
му передумов не було — бо ж не 
було нації, а була хіба що півден-
но-російська людність!

Так — саме людність, а не на-
ція. Такий висновок підтверджу-
ється десятками свідоцтв сучас-
ників. Наведемо лише одне. Слово 
— Миколі Галагану, який залишив 
нам у спадок таку, майже пасто-
ральну, картину сільської України 
кінця XIX ст.:

– в його селі (Требухів Чернігів-
ської губернії) зберігалася пам’ять 
про полковий устрій України;

– губерніальна реформа при-
несла багато незручностей, оскіль-
ки зруйнувала існуючі економічні 
та культурні зв’язки (у даному ви-
падку — із Києвом);

– село розділялося на т. зв. 
«кутки»: «це були, очевидно, старо-
давні роди»;

– модерні шляхи комунікації 
були відсутні, користувалися кінь-
ми або волами;

– «люди точно додержувались 
стародавніх українських звичаїв і 
справно виконували, поруч з цер-
ковно-релігійними, також і давні 

поганські обряди і ритуали»;
– «спомини про чумаків і чума-

кування були ще зовсім свіжі»;
– від усіх хвороб лікувались 

«знаменитою лежанкою»;
– «на жидів я звик дивитись, не 

як на «чужих», а як на всіх інших, що 
були «свої люди»;

– «класичні науки стояли тоді, 
видно, доволі високо, бо мій дід їх 
добре пам’ятав, легко цитував до-
вгі уривки з Овідія, Цезаря, Ксено-
фонта»;

– ще до школи діти добре орієн-
тувалися в астрономії, орнітології, 
іхтіології, мікології;

– «родинна, інтимна мова була 
українська з місцевими діалектич-
ними особливостями»;

– «почуття окремішності своєї 
від «кацапів» було у наших свяще-
ників зовсім ясне й виразне»;

– «селянські розрухи… були спри-
чинені генеральним межуванням»;

– «руські» були чужі люди, якісь 
зайди вроді «руського лавочника»; 
до них ставились «не тільки з вели-
кою обережністю, але й з повним 
недовір’ям, бо він «обдурить»;

– «балакали вони (росіяни, вели-
короси — Д.Я.) надзвичайно смішно»;

– «душа української дитини 
була скалічена», оскільки їм «ніхто 
не допомагав нормально розви-
ватись й усвідомлювати себе на-
ціонально; навпаки, нас калічили в 
школах різні «патріоти», вбиваючи 
нам в голови «рускость»[54].

Якщо послуговуватися не 
правдивими, але все ж таки 
суб’єктивними враженнями М. Га-
лагана, П. Стебницького, Є. Чика-
ленка та будь-кого іншого, а сухими 
цифрами, то картина від цього ста-
не ще більш невтішною. Як встано-
вив сучасний дослідник Д. Розо-
вик, станом «на 1917 р. понад 80% 
населення «України» було малогра-
мотним або неписьменним, 50% ді-
тей не мали можливості відвідува-
ти школу». В абсолютних цифрах 
картина така: «До існуючих 30 тис. 
початкових «народних» шкіл ходило 
1,7 млн дітлахів, їх навчали 50 тис. 
вчителів»[55]. Іншими словами, на 
одну початкову школу припадало 
1,66 учителя та 56,66 дитини, тоб-
то 1 учитель на 34 дитини. І цим ви-
черпувалися можливості доступу 
30 мільйонів «хохлів» до освіти рід-
ною мовою. Результат цієї «політи-
ки», яка дивним чином нагадує на-
цистську в галузі освіти українців, 
запроваджену під час Другої сві-
тової війни, такий: «Вищу освіту в 
українському суспільстві, за дани-
ми перепису 189 р., мали близько 
24 тис. чоловік, середню спеціаль-
ну — близько 17 тис.»[56]. При цьо-
му, констатує М. Кармазіна, «наці-
онально свідома еліта Лівобереж-
жя на межі століть була нечислен-
ною, була лише однією з течій в 
українському суспільстві», «майже 
повністю була зденаціоналізова-
на і зрусифікована» і взагалі «пе-
реживала процеси становлення»; 
на Правобережжі «український на-
род творили» селяни та малоосві-
чені священики; в «підавстрійській 
Україні аж до кінця XIX ст. першо-
рядну роль в українській спільноті 
відігравало духовенство — мало-
освічене і сполячене, чиїми харак-
терними рисами був консерватизм 
і клерикалізм…».[57]

Поодинокі щасливці типу мого 
діда І. Яневського та п’яти його 
братів і сестер, які мали матеріаль-
ні можливості для навчання, були 
вимушені навчатися або росій-
ською (в межах імперії), або фран-
цузькою, або німецькою мовами 

(поза межами імперії). Навчати-
ся мовою рідною аж до середини 
XIX ст. було неможливо за визна-
ченням, «оскільки до того часу не 
існувало літературної, вільної від 
регіональних діалектизмів укра-
їнської мови»[58]. На початку сто-
ліття наступного ситуація залиша-
лася не менш сумною. За даними 
Д. Розовика, «в 1917 р. україно-
мовні книжки забезпечували 2 – 
3% потреби, бібліотек на території 
9 південно-західних російських гу-
берній практично не було, в 1917 
р. бібліотеки задовольняли тут 8 
– 10% потреб переважно місько-
го населення»[59], у той час як 90% 
«малоросів», яких згодом назвали 
«українцями», жили на селі, були в 
абсолютній більшості неписьмен-
ними і, отже, позбавленими будь-
яких соціальних перспектив у меж-
ах Російської імперії.

Нарешті — про третє «але» за-
пропонованої та використовуваної 
сучасними дослідниками дефініції 
«національно-визвольні змаган-
ня». Мова йде про термін «визволь-
ні». Для того, щоби «визволятися», 
треба мати, від чого «визволятися». 
Наприклад, «визволятися» можна і 
потрібно від іноземної окупації. Чи 
мала місце така окупація в дано-
му окремому випадку? Відповідь 
є ствердною: так, воєнна окупація 
мала місце. Наприкінці XVIII ст. зем-
лі, до яких згодом — у XIX – на по-
чатку XX ст. — застосовували адмі-
ністративну назву «Південно-Захід-
ний край», або географічну — «Над-
дніпрянська Україна», або зовсім 
уже чудернацьку для реалій того 
часу — «етнографічні українські гу-
бернії», увіходили до складу Речі По-
сполитої, державне тіло якої було 
розтяте поміж королівством Прус-
сія, імперією Габсбургів та імперією 
Романових. З правової точки зору 
остання ніколи Україну не окупову-
вала хоча б тому, що ніякої Украї-
ни як політичного, адміністратив-
ного або державницького поняття 
у згадувані часи не існувало. Росія 
окупувала землі Речі Посполитої, у 
більшості своїй замешкані русина-
ми, православними за віроспові-
данням і католицькими за церков-
ною приналежністю. Тому так звані 
«Українські національно-визвольні 
змагання», якщо і могли мати міс-
це, то виключно як «визвольні зма-
гання» підданих Речі Посполитої — 
поляків, литовців, русинів (у т. ч. су-
часних українців та білорусів) про-
ти німецько-австрійсько-російської 
окупації, за відновлення державної 
цілісності Речі Посполитої в кордо-
нах 1792 р., за відновлення її рес-
публіканського, демократичного, 
конституційного ладу.

Ще одна частина сучасної 
України — власне її лівобережна 
частина — ще в першій половині 
XVIII ст. була «цивілізаційним пусти-
рем». Умови для його заповнення 
виникли лише після припинення 
«діяльності» Запорозької Січі, роз-
селення реєстрових козаків пол-
ками на землях обабіч Дніпра, пе-
реведення до незаселеного степу 
селян із центральних російських 
губерній та, найголовніше, після 
початку тут індустріальної револю-
ції, пов’язаної з винайденням по-
кладів мінерального палива та за-
лізної руди на території сучасного 
Донбасу та Криворіжжя. Таким чи-
ном, і на цих землях підстави для 
початку «Українських національно-
визвольних змагань» були відсут-
ні, оскільки на цих землях ні яких 
державних формацій і, отже, їх 
підданих не було, тому не було по-

треби нікому від іноземної окупа-
ції визволятися. Визволятися тре-
ба було хіба від окупації «внутріш-
ньої», суть якої вичерпно описав 
французький посол у Петрограді 
Моріс Палеолог: «Один з найбільш 
тривожних симптомів — це той 
глибокий рів, те провалля, що від-
окремлює вищі класи російського 
суспільства від мас. Між ними не-
має жодного зв’язку, їх відділяють 
начебто століття».[60]

Персони
М. Грушевський
За походженням — син учите-

ля гімназії. Випускник Тифліської 
гімназії, учень Володимира Анто-
новича, професорський стипенді-
ат університету Св. Володимира, 
професор Львівського універси-
тету, засновник і голова Україн-
ського наукового товариства, го-
ловний редактор «Науково-літера-
турного вісника». 51 рік.[61]

Політичні погляди одного з клю-
чових політичних гравців доби УЦР 
«першої» УНР, як це не дивно, є чи не 
найменш дослідженою темою. Нині 
маємо два дослідження, з яких ви-
пливає, що основними ідеями «іде-
олога та організатора відроджен-
ського руху» (які голова Центральної 
Ради намагався втілити в політичну 
практику) були такі:

– провідником національного 
відродження є український інтелі-
гент;

– безперервність історичного 
буття українського народу є докона-
ним фактом;

– «істотною домінантою», яка 
визначає «динаміку національно-
го відродження», є «українська на-
ціональна ідея». Відомі нам дослі-
дження не містять вичерпного не-
суперечливого визначення дефіні-
ції «українська національна ідея». 
Сам М. Грушевський того з’ясувати 
не зумів, натомість «науково об-

ґрунтував» інше поняття — «наці-
ональна свідомість», під яким він 
розумів «духовний фундамент», на 
якому «здійснюється національ-
не відродження». Але навіть не це 
є головним у політичних візіях лі-
дера «українських національно-ви-
звольних змагань». Як виявляєть-
ся, «вирішальним контрапунктом, 
що сформулював і науково обґрун-
тував методологічні основи націо-
нального відродження в Укра-
їні, стала історична схема 
М. Грушевського».[62]
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– Там само. – С. 446 (примітка).

76 — Чумаченко О.А. Громадсько-політична діяльність Микити Ша-
повала: Дис… канд. іст. наук: Київський національний ун-т імені Тараса 
Шевченка. – К., 2002. – 20 c. – С. 1, 11, 13.

На думку Грушев-
ського-науковця, «історич-

ний процес має поліфактор-
ний характер, його розвиток зу-

мовлений взаємодією чинників, які 
творять багатовимірність історії»[63], 
а в самій історії «діють три основні 
групи чинників: народ, територія і 
культура, що свідчить про поліфак-
торність історії». При цьому він вба-
чав «основу історії народу в традиці-
ях та культурі, які акумулюють в собі 
основні вартості»[64], а саму культу-
ру — «одним з найбільш стабільних 
чинників історичного прогресу». Із 
таких аксіоматичних тверджень ціл-
ком логічно випливав наступний ви-
сновок: основними завданнями на-
ціонального руху повинні бути фор-
мування національної свідомості; 
поширення видавничої справи; за-
своєння мови; створення націо-
нальної школи; поширення освіти; 
розвиток літератури та літературно-
го процесу.[65]

Оскільки, на думку Грушевсько-
го, «історія подібна до незрівнянної 
епопеї, якою є похід людства до щас-
тя і правди», то саме сучасна йому 
доба повинна була «ґрунтуватись на 
свідомості своєї солідарності з інши-
ми, на подоланні індивідуалістичних 
тенденцій, адже солідарність є умо-
вою успішного розвитку і прогресу як 
окремого народу, так і людства зага-
лом». Саме «реалізація в суспільстві 
солідарних почуттів», вважав голова 
УЦР, є «шлях до правди, добра, щас-
тя». Таким чином, підсумовував уче-
ний, основними тенденціями сус-
пільного розвитку «є тенденції солі-
даризму та індивідуалізму».[66]

У контексті даного дослідження 
слід відзначити, що, згідно із сучас-
ними поглядами, солідаризм як по-
літична теорія[67] спрямований на об-
ґрунтування необхідності виживання 
та збереження основного ядра со-
ціуму. При цьому ступінь його жор-
сткості безпосередньо залежить як 
від глибини кризи, яку переживає со-
ціум, так і від рівня зовнішніх загроз. 
Обов’язок подолання кризи та проти-
дії зовнішнім загрозам при цьому по-
кладається на еліти, яким надаються 
відповідні права за одночасного об-
меження преференцій та збільшення 
обсягу соціальних завдань і наван-
тажень. Опорою еліт при виконанні 
цих завдань повинні стати перифе-
рійні та маргінальні групи — в обмін 
на певні соціальні гарантії та пільги 
за одночасного скорочення їх соці-
ально-економічних обов’язків. У цьо-
му сенсі неодмінною передумовою 
успішної імплементації солідарних 
ідеалів у поточну політичну практику 
є викорінення зневаги до солідарних 
стереотипів поведінки на всіх ща-
блях суспільної ієрархії — аж до за-
стосування засобів індивідуального 
та масового терору.

Власне цим вичерпуються су-
часні знання про політичні уявлення 
та візії М. Грушевського.

В. Винниченко
За походженням — селянин. 

Випускник гімназії (екстерн), ви-
ключений з юридичного факуль-
тету університету Св. Володимира. 
37 років.

«Державотворча» діяльність 
цього стовпа «Української револю-
ції» — на відміну від М. Грушевського 
— досить добре описана сучасними 
науковцями, хоча, на жаль, навіть 
серйозні дослідники, як, наприклад, 
Л. Лозинська[68], не уникли комплі-
ментарних оцінок. Подавши ґрун-
товний історіографічний аналіз іс-
нуючої літератури[69], дослідниця ціл-
ком слушно відзначила його роль 
як «одного з теоретиків українсько-
го національно-визвольного руху», 
«основи державотворчої діяльності» 
якого були закладені до 1917 р. На-
гадаємо: 1903 р. Винниченко, якому 
тоді виповнилося 23 роки, опинив-
ся на еміграції, звідки повернувся 
лише 1917 р. Де він був упродовж 
півтора десятка років, з ким співпра-
цював на політичній ниві, які ідеї за-
своїв або не засвоїв — усі ці та інші 
питання, пов’язані з тим періодом 
життя, коли один з керманичів «Укра-
їнської революції» створив «оригі-
нальну концепцію необхідності одно-
часного вирішення соціальних та на-
ціональних проблем українства в їх 
нерозривному взаємозв’язку і поєд-
нанні», — дослідники обходять. Вони 
лише констатують наявність двох ру-
шійних моментів у Винниченка-полі-
тика: «любов до України, всього укра-
їнського» та «віру в перетворення 
суспільства на основі соціалістичних 
ідей». Як бачимо, відсутність понять у 
царині державного будівництва, зо-
крема про те, що ефективну та жит-
тєздатну державу можна побудувати 
виключно на основі права, у студен-
та-недоука Винниченка цілком ком-
пенсувалася «вірою» в соціалізм. 
Саме тому висновок дослідниці, що 
Винниченком «було зроблено зна-
чний внесок у розробку теоретичних 
підвалин української державності», з 
нашої точки зору, звучить більш ніж 
сумнівно. Приписавши Винниченку 
заслугу обґрунтування ідеї «держав-
ності України в формі національної 
автономії в складі майбутньої, побу-
дованої на федеративно-демокра-
тичних засадах, Росії», Л. Лозинська 
підкреслює: саме голова Генераль-

ного Секретаріату, дізнавшись про 
державний переворот у Петрограді, 
виступив ініціатором проголошення 
«самостійної суверенної української 
держави»[70]. Інший дослідник винни-
ченківського державницького генія 
змушений констатувати: його уяв-
лення не йшли далі «прийняття сис-
теми державної влади в Україні»..[71]

Т. Заболотна присвятила своє 
дослідження аналізу особистісних 
рис вождя українських есдеків. Зо-
крема, відзначає вона, той «володів 
рідкісним даром — умінням настро-
юватись «на хвилю» реципієнта», був 
«пристрасним полемістом, що вбо-
ліває за право українського народу 
розмовляти рідною мовою». Прискі-
пливо проаналізувавши епістолярну 
спадщину письменника і політика,
Т. Заболотна з’ясувала, що «ключо-
вою проблемою» його листування 
з М. Горьким була «проблема наці-
ональної неволі, невирішення якої 
могло призвести до фізичного ви-
нищення українства». Антагоніст 
М. Горького, В. Винниченко висту-
пав як «лояльний, стриманий реци-
пієнт, щоправда, дещо самозако-
ханий адресант» у листуванні з Ко-
цюбинським. Але в обох випадках 
«епістолярній творчості В. Винничен-
ка властивий нігілістичний імпульс, 
який виявляв його причетність до 
критики традиції культури. Остання 
тотожна для нього з поняттям «ме-
тафізики» в його Ніцшеансько-Гай-
деґґерівському розумінні». Мабуть, 
єдиною людиною, яка змогла до 
певної міри «розшифрувати» Винни-

ченка, була Леся Українка, яка ста-
вилася до нього «з повагою, бо ро-
зуміла силу його таланту»; але в той 
самий час «вважала згубним про-
повідництво нових моральних прин-
ципів і якостей, які стверджував ми-
тець». «Врешті-решт, — відзначила 
Т. Заболотна, — саме бажання 
В. Винниченка писати російською 
мовою викликало непорозуміння та 
незгоду Л. Українки, вона бачила в 
цьому зраду — здачу позицій на ко-
ристь «ласкавих переможців».[72]

Шизофренічність класика укра-
їнської літератури яскраво про-
явилася на політичному герці. Упро-
довж усього свого політичного жит-
тя В. Винниченко мав за правило 
грати одночасно за несумісні між 
собою політичні сили. Так, напри-
клад, у 1918 р., по усуненні УЦР, він 
одночасно вів переговори: з гетьма-
ном — про формування уряду; з Ми-
китою Шаповалом — про організа-
цію антигетьманського повстання; 
з більшовиками — також про орга-
нізацію антигетьманського виступу, 
лише час від часу інформуючи про 
них свого поплічника. При цьому, 
домовившись із прем’єром Ф. Лизо-
губом про остаточний склад уряду, 
Вин ниченко «одразу відмежувався 
від діяльності кабінету, складеного 
за його участю», а також видав від 
імені Українського національного 
союзу (УНС) «Заяву про міжнародне 
і внутрішнє становище України», яка 
мала виразно антигетьманський ха-
рактер, «не відповідала вже досяг-
нутим з владою домовленостям». 
Документ, розрахований на громад-
ську думку країн Почвірного сою-
зу, як підкреслює О. Бойко, був «не-
придатним для українського суспіль-
ства» і дезавуйований Українським 
національним союзом.[73]

Людина без будь-яких мораль-
них гальм або політичних принципів, 
Винниченко, щойно викинутий з усіх 
посад у партії та «державі» Дирек-
торії УНР, наприкінці березня 1919 
р. опинився в Будапешті. Через по-
середництво посла УНР в Угорщині 
М. Галагана та (увага!) керівника ко-
муністичної Угорщини Б. Куна В. Ви-
нниченко як приватна особа напи-
сав листа до Москви (тобто до Лені-
на – Троцького), з якою УНР перебу-
вала у стадії війни, із пропозицією 
укладання союзної угоди.[74]

Відповіді добродій Винниченко 

чекав «більше тижня, й не діждав-
шись її, вернувся до Відня». Згодом 
«відповідь» надійшла — у формі лис-
та лідера більшовицької радянської 
України Х. Раковського угорським 
комуністам, в якому згадувався «ві-
домий український поет, тобто Вин-
ниченко», який «належить до ліво-
го крила директоріянської банди», 
є «типовим представником дрібно-
буржуазної ідеології, і тому немає ні-
якої рації не те що переговорювати 
з ним про якісь союзи чи вислухову-
вати якісь його пропозиції й умови, 
а просто взагалі про це балакати». 
Відповідь Винниченка була такою: 
«От скотина! Я так і знав… Це ж Ра-
ковський, представник дрібнобур-
жуазної ідеології. Ну й сволочі…».[75]

М. Шаповал
За походженням — селянин. 

Відомості про освіту відсутні. 
35 років.

Пристрасний український наці-
онал-соціаліст, М. Шаповал як по-
літик пройшов свій звивистий шлях. 
Прихильник автономного статусу 
України у складі федеративної ро-
сійської республіки, він уже восени 
1917 р. почав «виступати за унеза-
лежнення українських законодавчих 
органів, а після більшовицького пе-
ревороту — за цілковите розірвання 
відносин з Радою Народних Коміса-
рів і усамостійнення України». Один 
із співавторів IV Універсалу, Микита 
Шаповал «залишався противником 
будь-якого співробітництва з більшо-
виками» і саме тому «підтримав ініці-
ативи В. Винниченка щодо таємного 
отримання більшовицької допомоги 
для проведення повстання. Конфлікт 
із Винниченком, зрештою, і став дій-
сною причиною відмови М. Шапова-
ла ввійти до складу створеного ним 
дітища – Директорії». Цей «високо-
свідомий український громадсько-
політичний діяч», який «протягом 
усього свого життя… органічно вли-
вався в усі стадії процесу становлен-
ня української держави, а також був 
одним з творців державотворчих за-
сад, ідеологічного підґрунтя укра-
їнської революції та її подальшо-
го історико-соціологічного аналізу», 
«один із найактивніших діячів укра-
їнської революції, політична далеко-
глядність якого, на жаль, не завжди 
вчасно бралася до уваги провідни-
ками новоствореної держави», на-
завжди увійшов в історію як чільний 
автор законів про землю і ліси в УНР. 
Спроби втілення цих законів у життя 
дощенту зруйнували і УНР, і сучасне 
йому «українське суспільство», і самі 
поняття про «право» та «закон» під 
час «національно-визвольних зма-
гань», спровокувавши чи не найкри-
вавішу громадянську війну на тери-
торії сучасної України.[76]

Продовження. 
Початок — у №№ 34 – 36.
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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.

Закінчення. Поч. у № 36.

«Каждая фабрика даёт по одно-
му человеку на каждые двадцать пять 
рабочих: запись изъявивших желание 
поступить в продовольственную ар-
мию производится фабрично-завод-
ским комитетом, который составляет 
поимённый список мобилизованных 
в двух экземплярах... Реквизи-
ция хлеба у кулаков — не грабёж, а 
революционный долг перед рабоче-
крестьянскими (?!) массами, борющи-
мися за социализм». 

«Сознательным отрядам СНК будет 
оказывать самую широкую помощь 
как деньгами, так и оружием». 

Измученные инспирированным 
голодом и науськанные на мужиков, 
рабочие действовали с озверением, 
вызывающим встречное озверение. 
Не  отставали и проинструктированные 
соответствующим образом отряды 
красноармейцев, преимущественно 
латышских стрелков. 

«Мы знаем, что хлеб есть даже в 
губерниях, окружающих центр. И этот 
хлеб нужно взять. Отряды красноар-
мейцев уходят из центра с самыми 
лучшими стремлениями (?), но иногда, 
прибыв на места, они поддаются со-
блазну грабежа и пьянства». 

Эти отряды-то красноармейцев? 
Регулярные воинские части с комис-
сарами во главе? По-видимому, на 
пьянство надо было свалить те ди-
кие зверства, которые совершали 
продотряды тогда в деревне. Дальше, 
не отказываясь от этого зверства и 
так называя его своим именем, Вла-
димир Ильич пытается оправдать его 
в глазах общественного мнения: 

«В этом виновата четырёхлетняя 
бойня, которая на долгое время по-
садила людей в окопы и заставила их, 
озверев, избивать друг друга. Озве-
рение это наблюдается во всех стра-
нах(?). Пройдут годы, пока люди пере-
станут быть зверями и примут челове-
ческий образ». Стр. 428. 

Но жутью на меня повеяло даже не 
от этих слов об очевидных зверствах, 
которые нельзя было не признать 
даже вождю, а от одного ленинского 
пунктика из «Тезисов по текущему мо-
менту». Это пунктик одиннадцатый. 

«В случае, если признаки раз-
ложения отрядов будут угрожающе 
частые, возвращать, то есть сменять, 
«заболевшие» отряды через месяц на 
место, откуда они будут отправлены 
для отчёта и «лечения». 

Понимаете ли вы, мой возможный 
читатель, о каком заболевании и о ка-
ком лечении тут идёт речь? 

А речь тут идёт о том, что не каж-
дое русское сердце могло всё же 
выдержать, глядя на бесчинства и 
кровавые зверства, которые прока-
тились тогда по деревням всей Рос-
сии. Видимо, некоторые люди в прод-
отрядах проникались сочувствием к 
ограбленным и обрекаемым на голод 
крестьянам. Отряды, в которых заво-
дились такие люди, и считались «за-
болевшими». И отправлялись, откуда 
были посланы «для отчёта» и «лече-
ния». Нетрудно догадаться о методах 
лечения и о лекарствах, которые их 
ждали. 

Теперь остаётся сказать глав-
ное о продовольственной диктатуре, 
а именно сказать о том, на кого она 
распространялась. Владимир Ильич 
всё время оперирует понятиями «ку-
лаки», «деревенская буржуазия», но в 
одном месте он всё же проговорился 
и таким образом поставил все точки 
над «и». Причём я не знаю, чего боль-
ше в этой его тираде — цинизма, не-

нависти и презрения к крестьянам 
или фанатизма, перерастающего в 
тупую и животную злобу. Речь пойдет 
о русском крестьянине, которому ни-
кто никогда не отказывал ни в уме, 
ни в смекалке, ни в живости характе-
ра, ни в чувстве собственного досто-
инства. Это о нём говорил аристократ 
Пушкин: «Посмотрите на русских крес-
тьян, разве они похожи на рабов?» Это 
о русской крестьянке говорит Некра-
сов: «Есть женщины в русских селе-
ньях... Посмотрит — рублем подарит... 
Коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдёт». Какие же слова нашёл о 
русском крестьянине великий вождь 
всех трудящихся? Нам важно сейчас и 
это, но главным образом то, что Вла-
димир Ильич откровенно наконец-то, 
единственный раз проговорился, про-
тив кого была направлена диктатура. 
Никаких кулаков, никакой деревен-
ской буржуазии, всё чётко и ясно на-
звано своим именем. 

«Легко сказать: хлебная монопо-
лия, но надо подумать о том, что это 
значит. Это значит, что все излишки 
хлеба принадлежат государству. Это 
значит, что ни один пуд хлеба, который 
не надобен хозяйству крестьянина (а 
кто это решает? — В. С.), не надобен 
для поддержания его семьи и скота, 
не надобен для посева, — что всякий 
лишний пуд хлеба должен отбирать-
ся в руки государства. Надо, чтобы 
каждый лишний пуд хлеба был найден 
и привезён. 

Откуда взять крестьянину созна-
ние, которого сотни лет отупляли, ко-
торого грабили (но так ещё никогда! — 
В. С.), заколачивали до тупоумия по-
мещики и капиталисты, не давая ему 
никогда наесться досыта (а вот теперь 
решили накормить! — В. С.), — отку-
да ему взять сознание того, что та-
кое хлебная монополия; откуда может 
взяться у десятков миллионов людей 
(не в кулаках, значит, дело! — В. С.), 
которых до сих пор питало государство 
только угнетением, только насилием, 
только чиновничьим разбоем и гра-
бежом (да всё же не бросало против 
него регулярных продовольственных 
армий! — В. С.), откуда взять поня-
тие того, что такое рабоче-крестьян-
ская власть (да уж! — В. С.), что хлеб, 
который является избыточным (и 
который во всём мире продаётся. — 
В. С.) и не перешедшим в руки госу-
дарства, если он остаётся в руках вла-
дельца, так тот, кто его удерживает, — 
разбойник, эксплуататор, виновник 
мучительного голода рабочих Пите-
ра и Москвы? Откуда ему знать, когда 
его до сих пор держали в невежестве, 
когда в деревне его дело было только 
продавать хлеб, откуда ему взять это 
сознание?! 

...Если вы будете называть 
трудовым крестьянином того, кто со-
тни пудов хлеба собрал своим трудом 
и даже без всякого наёмного труда, а 
теперь видит, что может быть, что если 
он будет держать эти сотни пудов, то 
он может продать их не по шесть ру-
блей, а дороже, такой крестьянин 
превращается в эксплуататора, хуже 
разбойника». 

Вот теперь всё по-ленински 
ясно. Все крестьяне, которые трудом 
вырастили хлеб и хотели бы его прода-
вать, а не отдавать бесплатно, — все 
они разбойники. Не те разбойники, 
оказывается, кто с оружием в руках 
пришёл в деревню отнимать хлеб, а те 
разбойники, кто не хочет его бесплат-
но отдать. 

Но самое страшное во всей исто-
рии то, что продовольственная дикта-
тура, как бы жестока и бесчеловечна 

она ни была, всё же не являлась само-
целью, но являлась лишь иезуитским 
средством к более отдалённым и бо-
лее обширным целям — держать в ру-
ках весь хлеб и распределять его по 
своему усмотрению. 

«Потому что, распределяя его, мы 
будем господствовать над всеми об-
ластями труда». Стр. 449. 

Точнее и короче, чем это сказал 
Ленин, сказать ничего нельзя. 

И вот я думаю, ради чего, ради 
каких конечных целей, ради каких 
конечных звеньев, если размотать 
всю цепочку, это всё делалось? Боль-
шевики завоевали Россию. Сошлёмся 
опять на Ленина. 

«Большевикам удалось сравни-
тельно чрезвычайно легко решить за-
дачу завоевания власти, как в столи-
це, так и в главных промышленных 
центрах России. Но в провинции, в 
отдалённых от центра местах совет-
ской власти пришлось выдержать со-
противление, принимавшее военные 
формы, и только теперь, по истечении 
более чем четырёх месяцев со време-
ни октябрьской революции, приходя-
щие к концу. В настоящее время зада-
ча преодоления и подавления сопро-
тивления в России окончена в своих 
гласных чертах. РОССИЯ ЗАВОЁВАНА 
БОЛЬШЕВИКАМИ». 

Когда одна страна завоёвывает 
другую, когда и Российская империя 
завоёвывала Среднюю Азию, как там 
её ни осуждай, ясна была цель, кото-
рой не скрывали и сами завоевате-
ли. Многие манифесты (или какие там 
воззвания) так и начинались: «Стре-
мясь к дальнейшему расширению 
пределов Российской империи...». 

Итак, когда одна страна 
завоёвывает другую и устанавливает 
там жестокий оккупационный режим, 
дабы подавить сопротивление насе-
ления и удержать эту завоёванную 
страну под своей властью, там пресле-
дуется хоть и неблаговидная, но понят-
ная цель: присоединить к метрополии 
завоёванную страну. 

Но вот Россию завоевала группа, 
кучка людей. Эти люди тотчас ввели в 
стране жесточайший оккупационный 
режим, какого ни в какие века не зна-
ла история человечества. Этот режим 
они ввели, чтобы удержаться у влас-
ти. Подавлять всё и вся и удержать-
ся у власти. Они видели, что практи-
чески всё население против них, кро-
ме узкого слоя «передовых» рабочих, 
то есть нескольких десятых процента 
населения России, и все давили, ре-
зали, стреляли, морили голодом, на-
сильничали как могли, чтобы удержать 
эту страну в своих руках. Зачем? Ради 
чего? С какой целью? Ради того, чтобы 
осуществить в завоёванной стране 
свои политические принципы. Всеоб-
щий учёт и контроль производимых 
продуктов, государственную монопо-
лию на все виды товаров и их распре-
деление по своему усмотрению. И это 
было бы полбеды. Но из углублённого 
прочтения Ленина узнаём, что эти учёт 
и распределение, в свою очередь, яв-
ляются средством, а не целью. Сред-
ством к тому, чтобы осуществить все-
общую трудовую повинность в стране, 
то есть заставить людей принудитель-
но трудиться, заставить их подчинять-
ся воле одного человека, советско-
го руководителя, диктатора, то есть 
средством к тому, чтобы всё насе-
ление страны превратить в единый 
послушный механизм. 

«Организация учёта, превраще-
ния всего государственного механиз-
ма в единую крупную машину, в хозяй-
ственную организацию, работающую 

так, чтобы сотни миллионов людей 
руководствовались одним планом, — 
вот та гигантская организационная 
задача, которая легла на наши плечи». 

Но тогда возникает вопрос — за-
чем? Хорошо, допустим, что у Ленина 
это объяснено. 

«Если мы взяли всё дело в руки 
одной большевистской партии, то мы 
брали его на себя, будучи убеждены, 
что революция зреет во всех странах 
и в конце концов, какие бы трудности 
мы ни переживали, какие бы пораже-
ния нам не были суждены, всемирная 
социалистическая революция придёт». 

«Наша отсталость двинула нас 
вперёд, и мы погибнем, если не су-
меем удержаться до тех пор, пока мы 
не встретим мощную поддержку со 
стороны восставших рабочих других 
стран». 

«А пока там на Западе революция 
зреет, хотя она зреет теперь быстрее, 
чем вчера, наша задача только такая: 
мы, являющиеся отрядом, оказав-
шимся впереди, вопреки нашей сла-
бости должны делать всё, всякий шанс 
использовать, чтобы удержаться на 
завоёванных позициях, остаться на 
своём посту как социалистическому 
отряду, отколовшемуся в силу событий 
от рядов социалистической армии и 
вынужденному пережидать, пока со-
циалистическая революция в других 
странах подойдёт на помощь». 

«Мы не знаем, никто не знает, мо-
жет быть, — это вполне возможно — 
она победит через несколько недель, 
даже через несколько дней, и ког-
да она начнётся, нас не будут мучить 
наши сомнения, не будет вопросов о 
революционной войне, а будет одно 
сплошное триумфальное шествие». 
Стр. 16. 

Итак, допустим, что с недели на 
неделю ждали мировую революцию 
и тогда надеялись триумфальным ше-
ствием пройти по всему миру, хотя 
это предположение говорит больше 
не о гениальности, а о слепоте и фа-
натической тупости. Но опять возни-
кает вопрос: ради чего, зачем и что 
принесёт всем народам? Да то же 
самое: всеобщий учёт, контроль за 
распределением продуктов. Всеоб-
щую трудовую повинность. Подчине-
ние миллионов (а тогда уже миллиар-
дов бы) людей единому плану, единой 
воле, единому советскому руководи-
телю с диктаторскими полномочия-
ми. Зачем? Ради чего? Зачем живых, 
инициативных, самодеятельных лю-
дей превращать в единый, послушный, 
но зато безмозглый государственный 
механизм, весь подчиняющийся нажа-
тию одной кнопки? 

Допустим, что — баналь-
ная идея мирового господства, 
осуществлённая не путём походов 
Юлия Цезаря, Александра Македон-
ского или Наполеона, но путём хитрой 
отмычки так называемой классовой 
борьбы и натравливания в каждой 
стране одной части населения на дру-
гую. («Речь идёт не о нашей борьбе с 
войском, а о борьбе одной части вой-
ска с другой». Ленин.) Допустим, что 
банальная идея мирового господства. 
Но для кого? Чьё господство? Жела-
ние римского императора господство-
вать над миром чудовищно, но понят-
но, так же как любой другой могуще-
ственной нации. Но здесь-то чьё гос-
подство? Неужели только своё? Или 
своей группы? Но ведь остаётся пять-
шесть лет жизни, а затем — прогрес-
сирующий паралич, и всё. Ну, пусть 
Сталин потом господствовал трид-
цать лет, но всё равно, неужели ради 
этого надо потрошить народы, истреб-

лять физически лучшую часть каждо-
го народа, морить его голодом, дер-
жать в тюрьмах и лагерях, загонять в 
колхозы, лишив земли, лишив заинте-
ресованности в труде, не говоря уже 
о поэзии труда, о его радостях, хотя 
и сопряжённых с тяжестью. Труд есть 
труд. Всякий труд тяжек и связан с по-
том. Но всё же, когда он — трудовая 
повинность, он тяжек стократ. 

А ещё удивляюсь я, как им, если 
бы даже и с благими (как им, может, 
казалось) целями, как им не жалко 
было пускать на распыл, а фактичес-
ки убить и сожрать на перепутье к сво-
им высоким всемирным целям такую 
страну, какой была Россия, и такой на-
род, каким был русский народ? Мо-
жет быть, и можно потом восстано-
вить храмы и дворцы, вырастить леса, 
очистить реки, можно не пожалеть 
даже об опустошённых выеденных не-
драх, но невозможно восстановить 
уничтоженный генетический фонд 
народа, который только ещё прихо-
дил в движение, только ещё начи-
нал раскрывать свои резервы, толь-
ко ещё расцветал. Никто и никогда не 
вернёт народу его уничтоженного ге-
нетического фонда, ушедшего в хлю-
пающие грязью, поспешно вырытые 
рвы, куда положили десятки милли-
онов лучших по выбору, по генети-
ческому именно отбору россиян. Чем 
больше будет проходить времени, тем 
больше будет сказываться на отече-
ственной культуре зияющая брешь, 
эти перерубленные национальные 
корни, тем сильнее будет зарастать 
и захламляться отечественная нива 
чуждыми растениями, мелкотравча-
той шушерой вместо поднебесных ги-
гантов, о возможном росте и харак-
тере которых мы теперь не можем и 
гадать, потому что они не прорастут и 
не вырастут никогда, они погублены 
даже и не в зародышах, а в поколе-
ниях, которые бы ещё только пред-
шествовали им. Но вот не будут пред-
шествовать, ибо убиты, расстреляны, 
уморены голодом, закопаны в зем-
лю. Феликс Чуев недавно сообщил 
мне, что ещё при Хрущёве была жива 
в секретных архивах (а ему кто-то рас-
сказал) запись разговора Владимира 
Ильича с Дзержинским: 

— Что-то тихо, Феликс 
Эдмундович, не пора ли расстрелять 
человечков десять-пятнадцать по ва-
шему выбору... 

И гены уходят в землю, и через 
два-три десятилетия не рождаются и 
не формируются новые Толстые, Му-
соргские, Пушкины, Гоголи, Тургеневы, 
Аксаковы, Крыловы, Тютчевы, Феты, 
Пироговы, Некрасовы, Бородины, 
Римские-Корсаковы, Гумилёвы, 
Цветаевы, Рахманиновы, Неждановы, 
Вернадские, Суриковы, Третьяковы, 
Нахимовы, Яблочкины, Тимирязевы, 
Докучаевы, Поленовы, Лобачевские, 
Станиславские и десятки и сотни им 
подобных. Списки можете продолжать 
сами... 

Простое порабощение лишает на-
род цветения, полнокровного роста и 
духовной жизни и в настоящее время. 
Геноцид, особенно такой тотальный, 
который проводился в течение целых 
десятилетий в России, лишает народ 
цветения, полнокровной жизни и ду-
ховного роста в будущем, а особенно 
в отдалённом. Генетический урон не-
восполним, и это есть самое печаль-
ное последствие того явления, кото-
рое мы, захлёбываясь от восторга, 
именуем Великой Октябрьской соци-
алистической революцией. 

© «Неизвестные страницы 
русской истории», 1998 г. 

Владимир СОЛОУХИН

Читая 
Ленина
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Календар всесвітньої історії
28 серпня
1830 — у США в перегонах з конкою 

випробувано перший американський па-
ровоз, що його сконструював Пітер Ку-
пер.

Народилися: 1749 — Йоганн Воль-
фганг фон Ґете, німецький письмен-
ник; 1890 — Дмитро Загул, поет, пере-
кладач, літературознавець. Загинув у 
бiльшовицьких концтаборах на Колимі 
приблизно в 1944-му. 

Померли: 1921 — Григорій Чуприн-
ка, український поет, у 1919 — керівник 
повстання проти більшовиків на Черні-
гівщині. 

29 серпня
1561 — у пересопницькому монас-

тирі Різдва Пресвятої Богородиці завер-
шено створення національного символу 
— Пересопницького Євангелія.

Народилися: 1868 — Людмила Ста-
рицька-Черняхівська, драматург, літера-
турознавець. Арештована енкаведиста-
ми, загинула (ймовірно, в 1941-му); 1897 
— Юлія Семенівна Пастушенко (Миро-
слава Сопілка), поет, прозаїк. Пересліду-
вана польською дефензивою, перебра-
лася до Радянської України. Розстріляна 
у Києві 28.11.1937.

Померли: 1940 — Євген Петруше-
вич, український громадсько-політичний 
діяч, президент і диктатор Західної об-
ласті Української Народної Республіки; 
1986 — Катерина Зарицька, політична 
діячка, член ОУН. У 1947-му заарештова-
на органами НКВС (засуджена до 25 ро-
ків ув’язнення); 1988 — Микола Олексі-
йович Лукаш, український перекладач. 

30 серпня
1860 — запустили перший британ-

ський трамвай.
1901 — Хьюберт Сесіл Бут запатен-

тував пилосос.
Народилися: 1841 — Михайло Дра-

гоманов, видатний український історик і 
громадський діяч; 1871 — Ернест Резер-
форд, британський фізик, лауреат Но-
белівської премії з хімії (1908); 1883 — 
Дмитро Донцов, український літератур-
ний критик, публіцист, політичний діяч, 
фундатор теорії інтегрального націона-
лізму.

Померли: 1919 — у бою під Коросте-
нем загинув Микола Щорс.

31 серпня
1897 — Томас Едісон запатентував 

кінокамеру (кінетограф).
Народилися: 1881 — Іван Омеля-

нович-Павленко, генерал-хорунжий Ар-
мії УНР; 1893 — Нестор Нижанківський, 
український піаніст, композитор, музич-
ний критик.

Померли: 1941 — Марина Цвєтаєва, 
російська поетеса.

1 вересня
1906 — у Вільно вийшла «Наша доля» 

— перша легальна газета білоруською 
мовою.

1930 — у штаті Нью-Джерсі випро-
бували першу американську електричку.

1939 — нападом Німеччини на Поль-
щу розпочалася Друга світова війна в Єв-
ропі.

1996 — в Україні запроваджено на-
ціональну валюту — гривню.

Народилися: 1925 — Ігор Юхнов-
ський, український учений і політик.

Померли: 1867 — Опанас Маркевич, 
український фольклорист, народозна-
вець, етнограф, громадський діяч. Похо-
ваний у Чернігові.

2 вересня
1945 — Японія підписала Акт про ка-

пітуляцію.
1990 — у Тирасполі проголосили 

Придністровську Республіку.
Народилися: 1811 — Іван Вагиле-

вич, поет i фольклорист, член «Руської 
трійці»; 1891 — Павло Филипович, про-
фесор, літературний критик, поет-нео-
класик.

3 вересня
1783 — завершено війну за неза-

лежність США.
Померли: 1987 — в еміграції помер 

російський письменник, уродженець Ки-
єва Віктор Некрасов. 

4 вересня
476 — голова германських найман-

ців на римський службі Одоакр скинув 
останнього імператора Західної Рим-
ської імперії Ромула Августула. Традицій-
но ця дата вважається датою падіння За-
хідної Римської імперії.

1888 — американець Джордж Іс-
тмен отримав патент на фотокамеру, яка 
використовувала скручену в рулон плів-
ку, і зареєстрував свою торгову марку — 
«Кодак».

1965 — у київському кінотеатрі 
«Україна» під час прем’єри фільму «Тіні за-
бутих предків» відбувся мітинг протесту 

проти нової хвилі політичних репресій се-
ред української інтелігенції.

Народилися: 1809 — Юліуш Сло-
вацький, польський поет.

Померли: 1907 — Едвард Ґріґ, нор-
везький композитор; 1942 — Жигмонд 
Моріц, угорський письменник; 1985 — 
Василь Стус, український поет, перекла-
дач і правозахисник, помер у карцері 
мордовського табору для політв’язнів у 
віці 47 років.

5 вересня
1657 — гетьманом України обрано 

Івана Виговського (до повноліття Юрія 
Хмельницького).

1958 — у США вперше опублікова-
но роман Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго», заборонений до друку на його 
батьківщині в СРСР.

Народилися: 1870 — Володимир Сі-
кевич, генерал-хорунжий армії Україн-
ської Народної Республіки.

6 вересня
1492 — експедиція Колумба покину-

ла Старий Світ (порт Сан-Себастьян, Ка-
нарські острови) і вирушила на захід.

1522 — 17 членів експедиції Магел-
лана, що залишилися живими, заверши-
ли першу кругосвітню подорож.

Народилися: 1897 — Іван Кіндрато-
вич Микитенко, український письменник, 
драматург; 1924 — Михайло Брайчев-
ський, український історик, археолог.

7 вересня
Народилися: 1726 — Франсуа-Ан-

дре Данікан Філідор, французький ша-
хіст і музичний композитор, найсильні-
ший шахіст світу ІІ половини XVIII століт-
тя, один із творців французької комічної 
опери. 1870 — Купрін Олександр Іва-
нович, російський письменник. 1875 — 
Олександр Олександрович Мурашко, 
український живописець, педагог.

Померли: 1962 — Тодось Осьмачка, 
український письменник.

8 вересня
1636 — заснований Гарвардський 

університет, найстаріший із університе-
тів США.

1989 — у Києві заснований Народ-
ний рух України за перебудову.

Народились: 1898 — Наталія Ми-
хайлівна Ужвій, українська актриса теа-
тру і кіно.

Померли: 1709 — Іван Мазепа, геть-
ман України; 1914 — Петро Нестеров, 
військовий льотчик, батько вищого піло-
тажу.

9 вересня
1776 — затверджена нова назва 

Об’єднаних Колоній Америки — Сполуче-
ні Штати Америки.

Народилися: 1585 — Арман Жан 
дю Плессі, герцог де Рішельє, французь-
кий політичний діяч, кардинал; 1769 — 
Іван Котляревський, український пись-
менник; 1828 — Лев Толстой, російський 
письменник.

Померли: 1976 — Мао Цзедун, кер-
манич КНР; 2007 — Василь Кук, останній 
Головний командир УПА.

10 вересня
1835 — відкрита перша залізниця в 

Німеччині між Нюрнбергом і Фюртом, за-
вдовжки 10 км.

1856 — дата закінчення Кримської 
війни.

Народились: 1883 — Дмитро Дон-
цов, публіцист, політичний діяч, літера-
турний критик, ідеолог українського наці-
оналізму; 1894 — Олександр Довженко, 
український письменник і кінорежисер.

11 вересня
1943 — створено державний україн-

ський хор імені Г. Верьовки.
2001 — відбулася серія терактів у 

США.
Народилися: 1862 — Портер Ві-

льям Сідні, американський письменник, 
більше відомий як О.Генрі; 1864 — Гра-
бовський Павло Арсенович, український 
поет.

Померли: 1530 — Костянтин Ост-
розький, волинський князь, Великий 
Гетьман Литовський з 1497 р.; 1971 — 
Микита Хрущов, перший секретар КПРС 
(1953 – 1964), Голова Ради Міністрів 
СРСР (1958 – 1964).

Календар Чернігівщини
29 серпня 1885 р. у Чернігові наро-

дився Борис Атрощенко, підполковник 
Армії УНР. 

5 вересня 1879 р. у м. Городня наро-
дився Михайло Приходько, полковник Ді-
євої Армії УНР. 

8 вересня 1895 р. у Чернігові наро-
дився Гнат Хайневський, підполковник 
Армії УНР.

8 вересня 1950 р. москалі розстрі-
ляли Івана Ремболовича, підполковника 
Армії УНР, старшину дивізії «Галичина».

1 серпня цього року виповни-
лося 100 років від початку Першої 
світової війни. Чернігівщина, як і 
більша частина України, перебува-
ла під владою Російської імперії та 
змушена була вступити у війну.

Короткий огляд громадсько-
го життя Чернігова, а паралелі з 
сьогоденням можете проводити 
самі…

Чернігів 100-річної давнини був 
звичайним губернським містом — 
центром Чернігівської губернії. Його 
населення налічувало 35850 осіб, 
територія — майже 615 га. «Губерн-
ський хутор» знаходився осторонь  
від гучних політичних подій, які збу-
рювали країну. 

Несподівано до тихого Черні-
гова увірвалася звістка про вбив-
ство у Сараєві 28 червня 1914 року 
австрійського ерцгерцога Фран-
ца-Фердинанда, а потім — про ого-
лошення Німеччиною війни Росії 1 
серпня 1914 року.

З початком війни на терито-
рії Російської імперії було оголоше-
но воєнний стан. За наказом гене-
рала Іванова, головнокомандувача 
військ Київського воєнного округу, 5 
серпня 1914 року воєнний стан вве-
ли у більшості повітів Чернігівщини, 
включно з самим губернським цен-
тром. Крім осіб, що підлягали мобі-
лізації до діючої армії та ополчення, 
провели також призов відставних 
офіцерів і генералів. Пізніше мобі-
лізація поширилася на городових і 
жандармерію. Загалом за перше пів-
річчя війни з території губернії мобі-
лізували 91,3 тис. осіб.

Початок війни викликав небу-
вале патріотичне піднесення серед 
різних верств населення, помітно 
активізувалося суспільно-політичне 
життя міста. Якщо проаналізувати 
інформацію тогочасної місцевої пре-
си, зокрема таких видань як «Черни-
говская земская неделя» та «Черни-
говское слово», стає зрозумілим, що 
патріотичне піднесення проявлялося 
у проведенні патріотичних маніфес-
тацій, надсиланні листів і телеграм 
на адресу імператора із запевнен-
ням у вірності, зборах різноманітних 
товариств. Газета «Черниговское 
слово» розмістила широку публіка-
цію з описом патріотичної маніфес-
тації та параду військ місцевого гар-
нізону, які відбулися 4 серпня 1914 
року. Патріотичну маніфестацію очо-
лили губернатор Ілля Стерлігов ра-

зом з віце-губернатором Дмитром 
Матвєєвим та посадовими особами 
міської думи, різноманітних відомств 
та установ.

Після оголошення війни та з по-
чатком проведення мобілізації роз-
горнувся активний процес надання 
допомоги місцевого населення дію-
чій армії. 4 серпня 1914 року в залі 
дворянського зібрання відбулося 
надзвичайне зібрання дворян губер-
нії, на якому обговорили питання до-
помоги армії та виділення коштів на 
потреби війни. 

За інформацією газети «Черни-
говская земская неделя», на кошти, 
виділені Чернігівським губернським 
земським зібранням, побудували й 
передали до діючої армії літак, який 
отримав назву «Чернігівець».

Міська дума на своїх засіданнях 
розглядала питання матеріального 
забезпечення родин мобілізованих 
службовців міської управи, а також 
незаможних мешканців Чернігова. 
Значна кількість пожертв надходила 
і від приватних осіб. 

За ініціативою губернатора по-
чали збирати пожертви на користь 
родин осіб, призваних до діючої ар-
мії із запасу та ополчення. Крім того, 
губернатор надав дозвіл редакції 
газети «Черниговское слово» при-
ймати пожертвування на потреби 
воєнного часу. Дружина губернато-
ра Марія Стерлігова стала опікуном 
місцевого осередку Товариства Чер-
воного Хреста.

Початок воєнних дій спричинив і 
зростання цін. Активну позицію щодо 
запобігання цього висловлював го-
лова думи Аркадій Верзілов, який 
на засіданнях міської управи пропо-
нував заходи із запобігання надзви-
чайному підвищенню цін на товари 
першої необхідності, зокрема хліб та 

м’ясо. Крім того, у Чернігові заборо-
нили продавати спиртні напої. З од-
ного боку, це призвело до втрат місь-
кого бюджету, з іншого — розпочало-
ся підпільне виробництво самогону 
та вживання всіляких замінників.

Тогочасна преса дає цікаві за-
мальовки побутового життя містян. 
Звичними явищами були випадки 
пияцтва і хуліганства у громадських 
місцях. У газеті «Черниговское сло-
во» можна знайти цікаву замітку про 
те, що мировий суддя засудив жителя 
передмістя Кавказ Кирила Радзеви-
ча до арешту терміном на 7 діб за ху-
ліганство на Бидлогонній вулиці (те-
пер Нова). Чимало тоді було і злісних 
неплатників податків. 

Ажіотаж у Чернігові викликало 
прибуття до губернського центру бі-
женців із західної частини імперії, 
поранених військових та полонених 
солдатів противника. Відомо, що вже 
2 вересня 1914 року до Чернігова 
прибула перша партія австрійських 
військовополонених — чотирьох 
солдатів і двох офіцерів. У жовтні та 
грудні 1914 року до міста прибули  
дві партії поранених військових, яких 
розмістили у місцевих шпиталях. 30 
жовтня до Чернігова вперше при-
везли тіло вбитого на фронті офіце-
ра. Місцева преса друкувала списки 
загиблих і поранених.

Загалом після перших тижнів па-
тріотичного піднесення життя Черні-
гова знову набуло характерних для 
звичайного провінційного міста рис. 
Населення поступово призвичаюва-
лося до суворих обставин воєнних 
буднів, а початковий ура-патріотич-
ний настрій змінювався розгубленіс-
тю та невпевненістю у швидкому за-
вершенні війни.

Андрій ПІДВЕРБНИЙ

Відчуйте різницю: документ 
КДБ 1937 року, який зробили та-
ємним у Росії, завдяки українським 
архівістам тепер у вільному доступі 
в Інтернеті.

Архів СБУ виклав у вільний до-
ступ (https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.8056058727972
11.1073741850.15266856809094
8&type=3&uploaded=37) документ 
КДБ 1937 року про діяльність япон-
ської агентури в СРСР, до якого ро-
сійський суд відмовив у доступі.

14 липня 2014 р. Московський 
міський суд у закритому режимі 
(http://dedushka-stepan.livejournal.
com/68606.html) виніс рішення 
про відмову в ознайомленні з доку-
ментом «Закритий лист про теро-
ристичну, диверсійну та шпигун-
ську діяльність японської агенту-
ри з числа харбінців» № 60268 від 
20.09.1937 року, підписаним На-
родним комісаром внутрішніх справ 
СРСР — генеральним комісаром 
держбезпеки Миколою Єжовим. 
Федеральна служба безпеки Росій-
ської Федерації віднесла цей доку-
мент до державної таємниці.

Хоча б через суд російський істо-
рик Сергій Прудовський намагався 
добитися права ознайомитися з до-
кументом 77-річної давності — втім, 
у Росії це виявилося неможливим.

Водночас в Україні доступ до 
матеріалів КДБ знову відкрито. Тож 
архівісти архіву СБУ, прочитавши у 

Facebook судову тяганину істори-
ка, вирішили допомогти російсько-
му досліднику і виклали даний доку-
мент у відкритий доступ.

Як розповів директор архіву СБУ 
Ігор Кулик, у документі характеризу-
ється агентурна обстановка на Да-
лекому Сході, аналізуються методи 
вербування агентів серед білогвар-
дійців японськими спецслужбами та 
описується підривна діяльність цієї 
агентури на території СРСР. Також 
там містяться короткі характерис-
тики білогвардійських організацій, 
таких як «Далекосхідний військовий 
союз», «Всеросійська фашистська 
партія» та ін.

«Загалом інформація з докумен-
та має лише історичну цінність, тому 
в Україні доступ до нього не може 
бути обмеженим. Ми вирішили допо-
могти російському історику, який до-
бивався права на доступ через суд, і 
оприлюднили цей документ в Інтер-
неті», — розповідає Ігор Кулик.

«Росія все ще вважає актуаль-
ними методи роботи КДБ і приховує 
від дослідників інформацію про такі 
організації, як, наприклад, згадана 
«Всеросійська фашистська партія». 
Втім, приховування секретів неісну-
ючої держави — СРСР — ніяк не до-
поможе Путіну в ХХІ столітті відроди-
ти омріяну імперію», — пояснює ди-
ректор архіву СБУ Ігор Кулик.

Нагадаємо, що цього року від-
новлено вільний доступ до розсе-

кречених у 2008 – 2010 роках доку-
ментів колишньої радянської спец-
служби — ЧК-НКВС-КДБ, які збері-
гаються в архіві СБУ. Сталий доступ 
до цих матеріалів повинен бути га-
рантований кожному на виконання 
законів України та рекомендації № 
R (2000) 13 Комітету Міністрів Ради 
Європи країнам-членам стосовно 
європейської політики доступу до 
архівів, що як невід’ємну ознаку де-
мократії передбачає обов’язкову 
можливість дізнатися об’єктивно 
про елементи своєї історії. Для цьо-
го в Україні започатковується про-
цес виведення історичних архівів 
з-під відання сучасних спецслужб. 
Ініціатори переконані, що такий 
крок не лише допоможе глибше ді-
знатися про минуле країни, а й буде 
однією з гарантій неповернення то-
талітарних практик у роботі право-
охоронних органів та спеціальних 
служб незалежної України.

Ознайомитися з цим та іншими 
документами можна також в інфор-
маційно-довідковому залі Галузево-
го державного архіву Служби безпе-
ки України: м. Київ, вул. Ірининська, 
4. Телефон: (044) 255-82-24 (щодня 
з понеділка по п’ятницю з 14.00 до 
17.00). Або просто в мережі Інтернет 
через Електронний архів визволь-
ного руху (http://avr.org.ua/).

Центр досліджень 
визвольного руху

Громадське життя Чернігова 
на початку Першої світової війни

Газета «Черниговская земская неделя» —
 друкований орган губернської земської управи

Архів СБУ відкриває доступ до документів, 
які в Росії досі під грифом «совершенно секретно»
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Бліц-інформВідбулося засідання комісії з присудження премії імені Ми-
хайла Коцюбинського — головної літературно-мистецької від-
знаки області.

Рішенням комісії лауреатами премії ім. М. Коцюбинського 
за 2014 рік визнані (по номінаціях):

«поезія» — Тетяна Винник з Ніжина, за книгу «Прокинусь 
живою»; 

«проза» — Олександр Забарний з Ніжина, за книгу «Грішниця»; 
«народознавство» — Світлана Ключник з Чернігова, за кни-

гу «Слід вічності»; 

«театральне та музичне мистецтво» — капела бандурис-
тів ім. Остапа Вересая з Чернігова, за цикл концертних про-
грам; 

«декоративне та образотворче мистецтво» — Володимир 
Матвейцев з Чернігова, за цикл робіт «Від великого до смішно-
го один крок, або Козацькому роду нема переводу».

Вручення премій відбудеться 17 вересня, в день народжен-
ня Михайла Коцюбинського, на урочистостях з нагоди 150-річ-
чя від дня народження письменника, в обласному театрі 
ім. Т. Шевченка.

Новий номер 
«Літературного  Чернігова»
Черговий номер журналу «Літературний Чернігів» 

(№ 2, 2014) відкривається добіркою віршів «Передмай-
данні та майданні мотиви» Миколи Адаменка. Публіку-
ються поезії Надії Галковської, Миколи Ткача, Олени 
Мамчич, Володимира Пащенка, Любові Карпенко та 
молодих поетів Чернігівської літстудії. 

Проза представлена оповіданнями Дениса Мерку-
лова «Товстий і тонкий», Віталія Леуса «Нічний виклик», 
Геннадія Комарова «Любов художника», Світлани Же-
ревчук «Особливий підхід», а також чотирма новелами 
Михася Ткача і циклом оповідей Володимира Сапона 
«Метафори Чернігова». 

У рубриці «Літературознавство» подається студія 
професора Ніжинського державного університету ім. 
М. Гоголя Олександра Ковальчука «Останній погляд» — 
про етюд М. Коцюбинського «На острові». Ірина Рябчук 
оглядає книгу відгуків відвідувачів музею М. Коцюбин-
ського у Чернігові. Про творчість Миколи Гоголя йдеть-
ся у статті німецьких дослідників Ойгена та Франка Гой-
слерів (переклад Анатолія Роліка). 

У рубриці «Творчі портрети земляків» Ольга Черня-
кова розповідає про поета й етнолога Миколу Ткача. 

У рубриці «Історія» часопис подає статтю Івана Си-
доренка «Межирічинська Голгофа» — про маловідомі 
події Другої світової війни на Чернігівщині. 

У мистецькій рубриці Олександр Забарний розпо-
відає про художника Віктора Шульгу, а на кольоровій 
вкладці друкуються картини митця. 

На «Сторінці для дітей» подано оповідання Олексан-
дра Штаня. 

Журнал надруковано за фінансової підтримки Чер-
нігівської облдержадміністрації. 

Володимир МИКОЛАЄНКО

Присвятили видання 
захисникам України
«Присвячується українським солдатам, які, подібно 

своїм предкам, мужньо стали на захист Батьківщини»,  
— саме так записано у присвяті в щойно виданій у Чер-
нігові книзі з історії козацтва «Ревізія Чернігівського 
полку 1732 року». 

Упорядники нового видання — Сергій Горобець, на-
уковий співробітник Українського інституту національ-
ної пам’яті, кандидат історичних наук, та Ігор Ситий, 
старший науковий співробітник Чернігівського облас-
ного історичного музею ім. В. Тарновського, кандидат 
історичних наук. 

Видання здійснене під грифом Українського інсти-
туту національної пам’яті, Центрального історичного 
архіву України, музею ім. В.Тарновського.

Ревізія 1732 року є першою ревізією Чернігівсько-
го полку, яка охопила одночасно козацьке і селянське 
населення регіону.

Основна частина — ревізія козаків, міщан і поспо-
литих. Друга частина — реєстр дворів козацької стар-
шини і духовенства, перелік шкіл, шпиталів, шинків і ху-
торів.

Книга супроводжується географічним та іменним 
покажчиками, останній з яких налічує майже 21 000 
персоналій. Додається кольорова карта Чернігівсько-
го полку.

Це третя книга серії матеріалів і документів «Дже-
рела до вивчення козацтва», яку започаткувала група 
ентузіастів-дослідників, що об’єдналися в рамках Нау-
ково-дослідного центру історії та культури Лівобереж-
ної України. Ініціаторами та упорядниками її випусків 
стали Сергій Горобець та Ігор Ситий. Книги друкуються 
видавництвом «Десна Поліграф» у Чернігові.

Перше видання «Присяга Чернігівського полку 
1718 року» побачило світ у 2011 році, друге — «Пере-
писна книга 1666 року» — у 2013 році. Нині готується 
видання «Присяги Стародубського полку 1718 року».

Галаганівська зала
У Чернігівському обласному художньому музеї іме-

ні Григорія Галагана з нагоди 195-річчя від дня наро-
дження Григорія Павловича Галагана відкрито Галага-
нівську залу, де представлено унікальну фамільну ко-
лекцію цього знаного козацько-старшинського роду. 

Окрім високої художньої якості творів XVIII – XIX ст. 
— портретів дев’яти поколінь Галаганів та їхніх родичів, 
оригінальних зображень українських гетьманів, слав-
нозвісних козаків Мамаїв, ця експозиція слугуватиме 
прикладом високого служінню суспільству, любові до 
рідного краю, свого народу, своєрідним уроком для на-
ступних поколінь. 

Виставка «Чернігівці – 
лауреати Шевченківської премії» 
2014-ий — рік святкування 200-річчя від дня наро-

дження Т. Г. Шевченка. Чернігівський історичний музей 
імені В.В. Тарновського підготував серію виставок. Рані-
ше були розгорнуті «Тарас Шевченко у колі чернігівських 
друзів» і «З Шевченком у серці. Митці — Кобзареві». Днями 
відбулося відкриття третьої — «Чернігівці – лауреати Шев-
ченківської премії». В експозиції представлені матеріали 
12-ти з 37-ми чернігівців, які пошановані цією відзнакою. 

Обидва музеї — художній та історичний — знахо-
дяться на Валу. 

Я познайомилася з Во-
лодимиром Дроздом 1 ве-
ресня 1961 року на відкрит-
ті Чернігівського музично-
го училища. Як випускниця 
Київської консерваторії іме-
ні П.І. Чайковського я отри-
мала офіційне запрошен-
ня на викладання спеціаль-
ного фортепіано в новому 
училищі. Після закінчення 
церемонії відкриття ново-
го навчального закладу в 
Чернігові до мене підійшов 
узяти інтерв’ю молодень-
кий привабливий кореспон-
дент газети «Комсомолець 
Чернігівщини». Це був Во-
лодя Дрозд. Ми були одно-
літки, охоплені мріями про 
розвиток української культу-
ри і свою мистецьку кар’єру, 
швидко порозумілися і пото-
варишували. 

Я отримала пропозицію 
вести музичний календар у 
газеті «Комсомолець Чер-
нігівщини» і під літератур-
ним керівництвом Дрозда 
із зацікавленням долучила-
ся до журналістської діяль-
ності. Згадуючи свої перші 
кроки роботи в газеті 1961 
року, я із задоволенням при-
йняла запрошення в 2014 
році на опонування блис-
кучої докторської дисерта-
ції Лідії Мельник «Музична 
журналістика» в Національ-
ній музичній академії Укра-
їни імені П.І. Чайковського, 
адже проблема музичної 

журналістики вперше роз-
роблюється Лідією Мель-
ник в українському музико-
знавстві. А в ті далекі роки 
це була майже невідома га-
лузь. Згадую високопрофе-
сійні, але обережні і ввічли-
ві журналістські поради Во-
лоді.

Незважаючи на юний 
вік, невеликий досвід ко-
респондентської роботи і ще 
тільки навчання на факуль-
теті журналістики Київсько-
го державного університету 
ім. Т. Шевченка, Дрозд за-
вдяки природному хисту і 
великій працездатності вже 
на початку 60-х років почав 
писати оповідання, п’єси, 
досить великі твори, що були 
позначені письменницьким 
талантом, громадянською 
сміливістю українця-патрі-
ота і професійною майстер-
ністю. 

То були буремні, але й 
плідні 1960-ті роки, коли 
вперше зазвучали музичні й 
поетичні твори талановитої 
української молоді: В. Силь-
вестрова, Л. Грабовсько-
го, Лесі Дичко, І. Карабиця, 
Є. Гуцала, М. Вінграновсько-
го… І серед них особливе 
місце зайняв Володимир 
Дрозд, твори якого прива-
блювали своїм ліризмом, 
тонким відчуттям природи, 
чутливістю. Володю прийня-
ли до Національної спілки 
письменників, твори Дроз-
да друкувались у відомих лі-
тературних журналах («Дні-
про» та інші), були опубліко-
вані яскраві статті україн-
ського критика Л.Новиченка 
про талановиту українську 
літературну молодь, зокре-
ма про Володимира Дрозда. 
Популярність Володі була 
надзвичайною не тільки в 
Чернігові, а й у Києві. До 
нього з повагою ставилися в 
університеті, у Спілці, в газе-
ті, музичному училищі. Коло 

наших знайомих охоплюва-
ли поети, письменники, му-
зиканти. Жваво обговорю-
вали подальші кроки укра-
їнської культури. Улюбленим 
письменником-однодумцем 
Володі був надзвичайно та-
лановитий Є. Гуцало — та-
кож колишній кореспондент 
«Комсомольця Чернігівщи-
ни». 

Культурне життя тогочас-
ного Чернігова містило ін-
тенсивний перебіг мистець-
ких подій. Свята відзначали 
великими концертами у при-
міщенні Чернігівського му-
зично-драматичного театру, 
в яких брала участь і я. Пре-
людії К. Дебюссі, які викону-
вались мною на концертах, 
зазвучали й на сторінках 
творів Володимира.

Надзвичайно працьо-
витий, Володя після робо-
ти залишався у приміщенні 
редакції і до пізнього вечо-
ра писав нові твори. Я, готу-
ючись до виступу з фортепі-
анним концертом Ф. Ліста (в 
Чернігові чекали на гастро-
лі оркестр Харківської фі-
лармонії, з яким я мала гра-
ти), теж відпрацьовувала на 
фортепіано свій майбутній 
виступ з оркестром. Кожно-
го вечора Володя заходив 
за мною в училище і прово-
джав пішки додому на око-
лицю Чернігова, де я вина-
ймала кімнату. По дорозі він 
розповідав про свої поетич-
ні плани, читав уривки, про-
сив поради у мене як май-
бутнього читача. Я із захо-
пленням слухала його нові 
твори, які мені дуже подо-
балися. Узимку ввечері піс-
ля роботи ми каталися на 
лижах, що було дуже роман-
тично і приваблювало мене 
несподіваністю нашого то-
варишування. Поетична 
схильність Володі до сприй-
няття краси в житті й мис-
тецтві часто викликала наші 

прогулянки в лісі. Мені ціка-
во було спостерігати, як по-
тім в його творах з’являлися 
замальовки природи і окре-
мі епізоди з життя в автор-
ському літературному ви-
світленні. Так в одному з 
журналів було опубліковано 
оповідання про польові кві-
ти, які ми збирали з ним.

Ми постійно обмінюва-
лися літературними вподо-
баннями: Володя давав мені 
читати нові твори україн-
ських письменників, також 
і власні, я зі своєї родинної 
бібліотеки приносила йому 
книги Е. Хемінгуея, Томаса 
Манна. Володимир на той 
час захоплювався сучасною 
зарубіжною літературою. 

Його вплив на мене як 
прихильницю національних 
ідей і української культури 
позначився на моїй подаль-
шій долі дослідника україн-
ської музики. Вступивши на 
навчання до аспірантури в 
Москві, я домоглася рішен-
ня вченої ради Науково-до-
слідного інституту художньо-
го виховання затвердити 
тему дисертації, присвяче-
ну українській фортепіанній 
музиці, що було досить не-
легко, а темою мого доктор-
ського дослідження стала 
музична україніка.

Я щаслива, що в своєму 
житті зустріла світлу, тала-
новиту людину — Володими-
ра Дрозда. 

Авторська довідка. 
Шульгіна Валерія Дмитрівна 
— доктор мистецтвознав-
ства, професор, завідувач 
кафедри теорії, історії куль-
тури і музикознавства Наці-
ональної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв. 
Професор Національної му-
зичної академії, голова спе-
ціалізованої вченої ради з 
теорії та історії культури. 

Улітку 1959-го після вступних іспи-
тів до заочного відділу факультету жур-
налістики Київського університету імені 
Тараса Шевченка у списку зарахованих 
було і прізвище тоді ще відомого тільки 
читачам чернігівської обласної газети 
«Деснянська правда» та літературно-ху-
дожнього альманаху «Десна» 1957 року 
випуску Володимира Дрозда. 

Сьогодні, мабуть, мало хто прига-
дує скульптуру оголеної русалки, що 
стояла посередині невеличкого фон-
танчика у сквері, який так органічно 
не роз’єднував, а швидше поєднував 
червоний і жовтий корпуси Шевчен-
кового університету. А ось Володими-
рові Дрозду вона запам’яталася на-

завжди. Свідченням того є його авто-
граф на подарованій мені збірці опові-
дань «Ніч у вересні», що побачила світ 
у Києві 1980 року. А ще той автограф 
— щемлива згадка про молодість, бо 
ж адресований не просто приятелеві, 
а «студентові КДУ, з яким ми стільки 
юних днів просиділи біля юної русал-
ки». А далі — підпис: «Студент КДУ Во-
лодимир Дрозд». Думаю, і читачам на-
шої газети буде цікаво поглянути на ту 
русалку, яку за наполяганням ревни-
телів комуністичної моралі було при-
брано зі скверу.

Олександр ОЛІЙНИК
Світлина автора 

Лауреати премії ім. Михайла Коцюбинського

Валерія ШУЛЬГІНА

Перші сходинки на письменницький 
Олімп Володимира Дрозда

Згадка про молодість
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Несподівані 
думки
 Воістину той, хто не 

цінує життя, його не заслу-
говує. (Леонардо да Вінчі). 

 Істина, свобода і 
чесність — ось єдине, за-
ради чого потрібно любити 
життя. (Вольтер). 

 Треба вміти і програ-
вати. Інакше не можна було 
б жити. (Еріх Марія Ремарк).

 Людина живе на 
сімдесят п’ять відсотків, ви-
ходячи зі своїх фантазій, і 
тільки на двадцять п’ять — 
виходячи з фактів; у цьо-
му її сила і слабкість. (Еріх 
Марія Ремарк). 

 Хто пізнав усю повно-
ту життя, той не знає страху 
смерті. Страх перед смер-
тю — лише результат нездій-
сненного життя. Це вираз 
зради йому. (Франц Кафка). 

 Проповіддю повин-
не бути наше життя, а не 
наші слова. (Томас Джеф-
ферсон).

Було колись...
 Цариця Катерина ІІ 

чимало чула про Григорія 
Сковороду і веліла привез-
ти його до столиці. У цар-
ському палаці вельможі 
низько кланялися цариці, 
лише Сковорода стояв спо-
кійно і гідно. Цариця запи-
тала, чому він їй не кланя-
ється.

«Не я, а ти хотіла мене 
бачити, — мовив філософ. 
— Але як же ти мене роз-
дивишся, коли я зігнуся по-
полам?» 

 Марк Твен, дізна-
вшись, що злодії обікрали 
його дачу, зреагував так:

«Мені дуже шкода цих 
злодіїв. Якщо вони не пе-
рестануть красти, їх колись 
оберуть членами конгре-
су. Важко навіть уявити, як 
низько вони можуть упасти».

 Працюючи редак-
тором газети, Марк Твен 
якось отримав від одного 
графомана дуже погані ві-
рші під заголовком «Чому я 
живий». Марк Твен написав 
автору: «Тому живий, що на-
діслав вірші поштою, а не 
заніс сам». 

Куточок 
гумору

В Японії винайшли ро-
бота, який ловить злодіїв. У 
Токіо за 5 хвилин цей робот 
упіймав 20 злодіїв, у Нью-
Йорку — 50. В Одесі за 5 
хвилин украли робота. 

* * *
— Підсудний, а чому 

це Ви перестали визнавати 
свою вину, яку раніше ви-
знавали? 

—  Мій адвокат пе-
реконав мене, що я не ви-
нен. 

* * *
— Знаєш, друже, є 

стільки дівчат, які чомусь не 
хочуть виходити заміж. Я їм 
сам пропонував. 

* * *
Француза запитують, 

від чого легше відмовитися 
— від вина чи від жінки. 

— Це залежить від 
віку вина і жінки. 

 

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

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»

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

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

Продовжуємо конкурс для ерудованих і 
допитливих, переможці якого отримають при-
зи від Чернігівського культурно-мистецького 
центру «Інтермеццо» і нашої газети. У кожно-
му турі читачам пропонується відповісти на 
кілька запитань з історії, літератури, мисте-
цтва, природи та інших галузей. Не засмучуй-
теся, якщо вам не вдалося знайти відповідь 
на всі запитання чи деякі з них. У наступних 
номерах газети друкуватимемо відповіді, й у 
будь-якому разі ви отримаєте багато цікавої 
інформації.

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

Подаємо відповіді на запитання другого 
туру, надруковані в № 36.

1. Право у Франції сидіти в присутності 
короля і королеви без особливого на те до-
зволу мали герцогині, і це право називалося 
«стілець при дворі».

2. «Світловий рік» — це відстань, яку світ-
ло пройде за рік. 

3. Найактивніший вулкан планети — Іса-
льхо в Сальвадорі: він діє практично безпе-
рервно, викидаючи кожні 2 – 10 хвилин по-
піл і каміння. 

4. Найбільшу серед частин світу середню 
висоту має Азія. 

5. Борисфен, Данапаріс, Узу, Славутич — 
це древні назви Дніпра.

Запитання третього туру: 

1. У якому морі не можна потонути? 

2. Чому найвища вершина планети має 
дві назви — Джомолунгма і Еверест?

3. У якій річці хрестили киян при князі 
Володимирі? 

4. Після ліквідації Запорозької Січі 1775 
року козаки утворили нову Січ, яка проісну-
вала до 1828 року. Де саме? 

5. Де і коли була побудована перша 
кам’яна церква Київської Русі? 

Рекорди планети
 Тихий океан — не лише найбільший з усіх, а й найглиб-

ший: середня глибина його — 4300 метрів. На тисячу метрів мен-
ша середня глибина Атлантичного океану. У Тихому океані найглиб-
ша точка планети —Маріанська впадина: 11022 метри. 

 Антарктида має найбільшу середню висоту серед усіх континен-
тів. Проте це разом з кілометровим льодовим покривом, який складає 90 відсо-
тків усього льоду планети.

 Найбільше держав в Африці — 48. За площею це другий континент планети — 30,3 
мільйона квадратних кілометрів. 

 Найбільша ущелина на земній суші — Великий Каньйон у США: майже 2 кілометри за-
вглибшки і 446 кілометрів завдовжки. 

 Найглибше озеро планети — Байкал у Сибіру: глибина його — понад 1600 метрів, се-
редня глибина — 700 метрів. 

 Найвища гора Європи — Монблан у французьких Альпах: 4807 метрів. 

Міліція застерігає громадян у зв’язку з випадками шахрайств, 
коли зловмисники пропонують обміняти гривні на «нові» купюри. 
Шахраї регулярно звертаються до старих перевірених трюків з об-
міном грошей «старих» на «нові», адже громадяни дотепер вірять 
пройдисвітам. Переважна більшість — це люди похилого віку.

Останні два такі випадки трапилися в Чернігові. Першою жерт-
вою шахраїв став 83-річний чоловік, до якого зайшли чоловік та 
жінка, які назвалися працівниками Пенсійного фонду. З порогу 
розповіли, що новий Президент проводить у країні грошову рефор-
му, і запропонували обміняти «старі» гроші на «нові».

Пенсіонер погодився і в результаті отримав взамін своїх 4 тисяч гри-
вень десять 500-гривневих фантиків з написом «Це не гроші, це прикол».

Ті ж самі негідники з «Пенсійного фонду» обдурили й 84-річну 
жінку, яка втратила 2900 своїх кревних гривень.

Згодом ці ж особи намагалися надурити 90-річну пенсіонерку, 
але та виявилася більш обізнаною і відмовилася «мінятися». Тоді 
злочинці, не вагаючись, обікрали стареньку, викравши у неї сумку 
із заощадженнями — 7700 гривнями і золотими прикрасами.

Нині за першими двома випадками відкрито кримінальне про-
вадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України 
(шахрайство), за останнім — за частиною 1 статті 185 Криміналь-
ного кодексу України (крадіжка).

У зв’язку з цим міліція застерігає громадян: шахрайки можуть 
представлятися:

1. Працівниками центру соціального обслуговування 
пенсіонерів;
2. Працівниками інших соціальних служб, що займаються
допомогою пенсіонерам;
3. Ворожками, цілительками;
4. Працівниками банку;
5. Працівниками благодійних фондів;
6. Представниками «Червоного хреста».

Зловмисники можуть пропонувати:
1. Дешеві ремонтні роботи в квартирі;
2. Продаж харчів зі знижками;
3. Переоформити пенсію;
4. Під приводом грошової реформи обмін грошей на нові;
5. Надати банківські «миттєві відсотки»;
6. Зняти порчу або пристріт;
7. Будь-які інші послуги з оплатою за дуже низькими тарифами.
Шановні громадяни, рекомендуємо з будь-якою підозрілою 

особою, яка завітала до вас, не розмовляти і до домівки не пус-
кати, а одразу телефонувати в міліцію або звертатися по допо-
могу до сусідів. 

 СЗГ УМВС України в Чернігівській області

«Украдене ім’я: 
чому русини стали 
українцями»

Книга Євгена Наконечного «Украдене 
ім’я: чому русини стали українцями» до-
помагає відповісти на важливе питання: 
ким ми, українці, є насправді? Якщо вам 
набридла московська пропаганда про 
колиску братніх народів та старшого бра-
та, те, що політики постійно маніпулюють 
нашою історією, — ця книга для вас. 

Книга висвітлює появу і вживання 
назв «Русь», «руський», «українець» тощо. 
Автор, спираючись на сотні джерел, руй-
нує стереотип «великороса» та «мало-
роса», висвітлює походження і викорис-
тання назв «москаль», «хохол», «жид», 
«кацап». 

Євген Наконечний аналізує, як під-
ступом та маніпуляціями віддаленій про-
вінції великої княжої держави, заселе-
ної переважно угро-фінами та чудськими 
племенами, вдалося через кілька століть 
не лише захопити руські землі та київ-
ський престол, а й украсти їхнє історичне 
минуле і навіть ім’я. Автор викриває ім-
перську сутність Московської держави, 
незалежно від кольорів, в які вона фар-
бується. 

«Звенигора. Повстанці. 
Шабля на комісара»

Автор — Євген Стеблівський.
Про невідомі й трагічні події Звенигородсько-Та-

ращанського повстання 1918 року на території Цен-
тральної України.  У кожному селі навколо Черкас, 
Звенигородки, Чигирина, Шполи, Сміли, Кам’янки 
було сформовано дві-три бойові сотні, в кожному 
повіті — козацький кіш або полк. 70 000 зброй-
них козаків, найбільш ідейних і відданих справі, ор-
ганізували Вільне козацтво для підтримки молодої 
Української Республіки в 1917 – 1918 роках. І тіль-
ки незграбне керівництво уряду, страх перед влас-
ним народом і намагання верхівки по-доброму до-
мовитися з більшовиками призвели до роздроблен-
ня цієї сили й у результаті — трагічної поразки всьо-
го визвольного руху.

Були важкі бої організованих українських ар-
мій, полків і дивізій — проти більшовиків, денікін-
ців, німецьких, польських, англійських, французь-
ких, грецьких інтервентів. Саме козацькі з’єднання 
отамана Цвітковського і Юрія Тютюнника вибили 
німців із Центральної України влітку 1918 року. А 
восени 1918-го повстанці вигнали їх з усієї Укра-
їни. Саме козацькі полки отамана Григор’єва ви-
били англійців, французів і греків з Одеси і всієї 
південної України у квітні 1919-го. Саме козацькі 
полки виганяли з України більшовиків і Денікіна в 
1919-ому.

У романі докладно описані маловідомі бої, на-
приклад, на станції Бобринська, де звенигород-
ськими козаками була повністю знищена 8-тисячна 
червона армія Муравйова, того самого, який убивав 
хлопців під Крутами і влаштував криваву різанину в 
Києві. У «Звенигорі…» йде мова і про славний Пер-
ший Зимовий похід української армії під проводом 
генералів Омеляновича-Павленка і Юрія Тютюнни-
ка. Не можна без сліз читати рядки про останній бій 
отамана Чорного Ворона, Василя Чучупаки, звени-
городського кошового Семена Гризла. 

Нам не дають жити звички вічного рабства. 
Тому ми повинні знати, якими сильними були наші 
предки. 

Скарбниця 
молодечої сили

Ця праця відомого на Батуринщині 
травозная, письменника Івана Просяни-
ка — продовження його попереднього 
двокнижжя «Зело таємниче». Автор більш 
ґрунтовно досліджує витоки нашої пра-
давньої народної оздоровчої школи, про-
никаючи не лише в фітотерапевтичні на-
чала, а й у РОДославсько-язичницьку фі-
лософію — основу національного буття 
будь-якого етносу.

Обережно: 
шахраї знову проводять 

«грошову реформу»


