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«Дерибан» війської 
потуги країни триває
Продовження теми публікації минулого номера газети — 

«Утрачена армія здобутої держави»

Яценюк звернувся до Генпрокуратури: 
хоче розслідувати 

торгівлю озброєнням за 10 років 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до Генпрокурора і  на-

родних депутатів про негайне створення тимчасової слідчої комісії 
щодо розслідування фактів торгівлі озброєнням і військовою технікою 
у 2004 – 2014 роках.

«Державне підприємство «Укроборонпром», яке виробляє зброю і  
торгує нею, як і інші спецекспортери, не перебуває у сфері компетенції 
Кабінету Міністрів», — уточнили в КМУ.

Як відомо, уряд звільнив першого заступника міністра оборони 
Богдана Буцу, якого звинувачували у неналежному забезпеченні армії.

Буца був призначений першим заступником міністра оборони у 
березні 2014 року. Раніше він уже був заступником міністра у 2008 – 
2010 роках.

Проти Буци почали службове розслідування за бездіяльність щодо 
забезпечення української армії. Зокрема підрозділів, які беруть участь 
в АТО.

ЗМІ: «Міноборони розпродає зброю, 
яка мала направлятися до зони  АТО»
Міністерство оборони України через численних посередників ор-

ганізувало на внутрішньому ринку розпродаж озброєння і бойової 
техніки: автоматів, безпілотників, вертольотів, гранатометів, ракет.

Про це пише ZN.UA.
За даною схемою, згідно зі звітом Міноборони про реалізацію військо-

вого майна за перше півріччя, відомство «наторгувало» майже 84 млн грн.
З цієї суми підприємства-посередники, уповноважені урядом, 

«зрубали» понад 17 млн грн на «організації продажу» цього майна, а 
ще майже 3,5 млн грн — як комісійну винагороду.

«Необхідно назвати «героїв», які особливо відзначилися у розпро-
дажу  військового майна: за даними на I півріччя, тільки в 2014 році 
державною фірмою «Укрінмаш» на внутрішньому ринку було продано 
35 900 автоматів АКМ (калібр 7,62 мм), 1237 гранатометів РПГ-7В, 
майже п'ять тисяч авіаційних ракет, 60 протитанкових ракетних комп-
лексів «Фагот», — зазначає видання.

Ще одне державне підприємство — «Промоборонекспорт» — про-
дало на внутрішньому ринку десять БТР-70, підприємство «Спецтехно-
експорт» — 23 безпілотники «Рейс». Кому «пішли» 10 тисяч касок і два 
вертольоти Мі-8? Перелік продавців і «товарів» досить довгий.

Усі перераховані Міноборони кошти надходять до спецфонду, з 
якого знову ж фінансуються програми оборонного відомства, у тому 
числі й ті, які передбачають матеріально-технічне забезпечення армії.

«Українська правда», 06.09. 2014 

Пряма мова
Анатолій ГРИЦЕНКО:
«Уряд камікадзе»? Скоріше 
«уряд мародерів»!

Це та ситуація, де негайно має діяти Гене-
ральна прокуратура. Комбати криком кричать: 

«Немає техніки і зброї!» А в цей час — час війни! — уповноважені 
Кабміном структури продовжують розпродаж техніки і озброєнь. 
На зовнішньому і на внутрішньому ринках. Без жодних обмежень — 
лише плати, і бажано готівкою, та ще доларом, не гривнею. Безпілот-
ні літальні апарати, протитанкові керовані ракети, протитанкові гра-
натомети, бойові броньовані машини — все це вкрай потрібно зараз 
на Сході. Але все це зараз не на Сході, а нахабно і неприховано роз-
продається на «ринку». Не колись, а прямо зараз — протягом 2014 
року! Будь-хто може легко придбати будь-яку зброю — безконтроль-
ність з боку уряду вже вийшла за межі покарань у рамках Криміналь-
ного кодексу, тут справді потрібні військові трибунали!  Волонтери, 
які увесь цей час збирають кошти для озброєння батальйонів, зму-
шені платити за державну техніку і зброю урядовим ділкам-торгашам 
величезні суми?! Замість того, щоб урядовим рішенням передати все 
це патріотам давно і безкоштовно?! Тепер слово — за Генеральним 
прокурором...

Україна знову втягнута в під-
ступні геополітичні ігри сильних 
світу цього: США, Росії, Євросо-
юзу, НАТО. Але як не згадати дав-
ню мудрість: «Сила ворога — в 
нашій слабкості». А слабкість на-
шого розділеного українського 
суспільства, держави очевидна. 
Тому ті геополітичні ігри так по-
єднуються з ігрищами внутрішні-
ми, коли суспільство, громадяни 
вкрай заморочені й тонуть у лави-
ні запитань: що ж відбувається?

ДОНБАС: АТО ЧИ АВУ? 
Абсурдна війна України

Хтось нарешті може 
чітко заявити: 

«Російські війська в Україні»?
Заявити і підтвердити чітко, ар-

гументовано, документально те, що 
начебто і так усім очевидне. І це ма-
ють бути не примітивні «докази» на 
кшталт тиражованих в Інтернеті чи по 
телебаченню «свідчень»: «Як повідо-
мив на своїй сторінці у Фейсбуці ря-
довий Іван Іваненко…». Виявляється, 
наші солдати на передовій, в окопах 
чи на блок-постах сидять з ноутбука-
ми в руках і «шпарять» в Інтернеті. По-
дібного гатунку — і тиражовані по ТБ 
«свідчення» анонімів із «зони окупа-

ції»: «Ми сиділи в підвалі, а нагорі стрі-
ляли: не то по нас, не то від нас, з на-
шого двору».

Коли наш міністр оборони (не бу-
демо зараз втягуватися в дискусії 
щодо цієї особи) заявив, що АТО (Ан-
титерористичну операцію) в Донбасі 
наші військові виграли і тепер поча-
лася Вітчизняна війна України з Росі-
єю, Міністерство закордонних справ 
Росії зреагувало на це зневажливою 
заявою, в якій нашого міністра виста-
вили мало несповна розуму. Найпер-
ше — за твердження, що ми перемо-
гли в АТО. Як це, мовляв, перемогли, 
коли тривають справжні бої? Між тим, 
у заяві міністра, і не лише його, є своя 
логіка. Вона в тому, що АТО успішно 
завершена саме в сенсі антитеро-
ристичної операції проти терористів, 
сепаратистів, тих, хто вчинив замах 
проти самого існування держави. А 
тепер проти України почали відвер-
ту війну регулярні збройні сили іно-
земної держави — Російської Фе-
дерації. Тобто роль і міць наших вну-
трішніх сепаратистів у цій новій війні 

близька до нуля, в крайньому разі це 
гарматне м’ясо, а насправді воює Ро-
сія. Ось таке чітке твердження, заяв-
лене Українською державою, нашою 
найвищою владою власному народо-
ві і світові, чітко б спростовувало голо-
вне твердження Росії: мовляв, в Украї-
ні — внутрішній конфлікт, мало не гро-
мадянська війна, де українці вою ють 
самі з собою. Але, повторю, це має 
спростувати не «рядовий Іваненко» з 
окопу. Це повинна бути офіційна зая-
ва, звернення Президента України до 
народу і світу. Не полінувався ж Пре-
зидент виступити зі зверненням до на-
роду, мотивуючи рішення про розпуск 
парламенту, хоч там і мотивувати дов-

го не потрібно. А тут — частина Донба-
су по суті окупована (і це крім окупова-
ного раніше Криму), а на звернення до 
нації і світу це чомусь «не тягне». Таке 
звернення Президента, можна також 
і парламенту, уряду, має бути розгор-
нутим, аргументованим, підкріпленим 
даними розвідки, спецслужб, техзасо-
бами. Має транслюватися всіма осно-
вними телеканалами країни, опублі-
коване в пресі, доведене до кожного 
нашого громадянина і до світу. 

Що ми натомість бачимо? Чого 
варті щоденні повідомлення прес-
служби РНБО (Ради національної без-
пеки і оборони), вищого конституцій-
ного органу захисту держави, чи штабу 
АТО? Довгі нудні зведення, що чимось 
нагадують воєнні зведення Радін-
формбюро, тільки ті були лаконічніші і 
конкретніші. А нині — теж перелік, тіль-
ки довший і нудніший: «Наші сили за-
йшли у такі-то села і містечка, вийшли, 
на жаль, з таких». Ось цитую зведен-
ня РНБО за 2 вересня: «Збройні сили 
РФ продовжують концентрувати живу 
силу та військову техніку в захоплених 

населених пунктах. Російські підрозді-
ли зафіксовані у Донецьку, Амвросіїв-
ці, Старобешевому, Гусельщиковому, 
в Новоазовську та Маркіно Донецької 
області; у селищі Побєда, Новосвітлів-
ці, Хрящуватому Луганської області та 
в самому Луганську. Протягом доби 
українські військові 22 рази вступали 
у вогневий контакт у районах 11 насе-
лених пунктів…», — далі їх перелік. 

Але якщо військові Росії концен-
труються там-то на нашій терито-
рії, якщо їхні «підрозділи зафіксова-
ні» там-то, то дайте чітко і конкретно 
доказово, ким саме і як зафіксова-
ні? І якщо «вступали в контакт», то так 
само чітко повідомте, що «вступали» зі 
збройними силами Росії, а не нашими 
сепаратистами чи марсіанами.

Ось ще одне подібне повідомлен-
ня від 4 вересня: «На території України 
знаходиться більше тисячі російських 
військових, сотні танків і бронетран-
спортерів. Про це в четвер у кулуарах 
НАТО на умовах анонімності повідомив 
офіцер Альянсу, повідомляє «Reuters». 

НАТО, звичайно, — солідна органі-
зація, як і англійське інформагентство 
«Рейтер». Але чи не можна б громадя-
нам України отримати цю надважливу 
інформацію у більш солідному варіанті, 
ніж «у кулуарах на умовах анонімнос-
ті»? Йдеться ж про війну на нашій землі!

І ось нарешті було здобуто, здава-
лося б, «залізні», незаперечні докази ві-
йни Росії на нашій території: взято в по-
лон російських військових, які начебто 
«заблукали» і випадково опинилися на 
нашій землі, за десятки кілометрів від 
кордону. Це щасливо для нас сталося 
якраз перед зустріччю в Мінську кіль-
кох президентів і представників Єв-
росоюзу. Ну й що? На цей убивчий до-
каз інтервенції Росії її президент Пу-
тін у Мінську спокійно заявив: військо-
ві заблукали, патрулювали кордон на 
своїй російській території, нормально-
го ж кордону між нами нема. І додав: 
такі «заблукання», виявляється, не раз 
були, ще до цих усіх подій, і з українсько-
го боку, тобто наші солдати теж помил-
ково заїжджали, у свою чергу, до Росії. 
Їх мирно повертали назад, додому, без 
усяких конфліктів. Дивовижно! Чесно 
кажучи, я вперше про таке почув, як, 
мабуть, й інші українці. Але з нашого 
боку — ні підтвердження фактів, ні 
спростування брехні стосовно 
надважливого моменту.
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

До ювілею Довженка
Виставка «Олександр Довженко. Війна. 
Герої. Пам’ять»
У  військово-історичному музеї Чернігівського історичного музею 

імені В. Тарновського відкрилася  виставка «Олександр Довженко. 
Війна. Герої. Пам’ять”, присвячена 120-річчю від дня народження ви-
датного кінорежисера і письменника. Експонуються численні фото та 
документи, які висвітлюють життєпис та творчість нашого видатного 
земляка. Родзинкою виставки є особисті речі Олександра Петрови-
ча Довженка.

Обласну наукову конференцію на тему “Світова велич Олексан-
дра Довженка” проводить управління освіти і науки облдержадміні-
страції спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д.Ушинського (місце проведення).  Початок — о 10.00.

«Книжкова сотня» 
Письменники Юрій Макаров, Андрій Кокотюха, Анатолій Дністро-

вий та директор видавництва «Грані-Т» Микола Кравченко у рамках 
проекту «Книжкова сотня» відвідали Чернігівщину. Суть проекту така: 
одна сільська, одна міська і одна районна бібліотеки формують спи-
сок замовлень на книги сучасних українських авторів, що мають по-
пит серед читачів. Далі ініціатор проекту Андрій Кокотюха оголошує 
збір коштів і закупівлю книг. Кожна бібліотека отримає по 15 назв. 

Гості привезли близько сотні придбаних за власні кошти книг і по-
дарували їх бібліотекам: Іванівській сільській Чернігівського району, 
Чернігівській міській ім. Коцюбинського і Менській районній. Серед 
подарованого бібліотекам — книги самих гостей, учасників проекту, 
а також Любка Дереша, Марії Матіос, Люко Дашвар, Василя Шкляра.

Як сказав на цих зустрічах з читачами і бібліотекарями відомий 
журналіст, телеведучий і письменник Юрій Макаров, усі роки неза-
лежності в Україні не приділялася належна увага виданню саме укра-
їнської книги. Чимало наших видавництв знаходяться під контролем 
Кремля. А з самої Росії нам завозять величезну кількість чтива — ще 
й такого, яке там ніхто не купує.

Проект «Книжкова сотня» триває. 

У кіно ще ходять
Незважаючи на засилля телебачення, на те, що люди просто при-

кипіли до диванів перед телеекранами, дивлячись нескінченні «миль-
ні» чи кримінальні серіали, переважно російські, в кіно жителі області 
ще ходять, щоб подивитися фільми в колі голядачів. 

Наприкінці 2013 року в кіномережі області працювали 27 демон-
страторів фільмів. Упродовж року ними проведено 4960 кіносеансів, 
на яких побували 67,2 тис. глядачів. Більше чверті глядачів (30,5%) пе-
реглянули фільми на 855 кіносеансах для дітей.

За рік мешканці області мали змогу побачити 327 фільмів, 49,2% 
з яких демонструвалися вперше. Переважно (96,9%) це кінематогра-
фія іноземного виробництва, зокрема 44% — продукція США, 32,4% 
— Росії.

Порівняно з 2012 роком кількість проведених кіносеансів змен-
шилася  на 6%, а кількість відвідувань кіномережі — на 17%. На один 
кіносеанс у середньому припадало 14 глядачів.

Від реалізації квитків отримано 889,7 тис.грн, що також на 15,3% 
менше, ніж 2012 року.

ВІЛ: що треба знати
Про подолання та профілактику ВІЛ-інфекції йшла мова на черго-

вому засіданні прес-клубу «Ділове слово».
Як наголосив головний лікар обласного центру з профілактики та 

боротьби зі СНІДом Микола Дейкун, в області забезпечений широкий 
доступ населення до консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію. 
При центральних районних та міських лікарнях функціонують кабіне-
ти «Довіра». 

Загалом на Чернігівщині протягом І півріччя 2014 року було об-
стежено понад 46 тис. осіб. При цьому виявили 381 ВІЛ-інфіковану 
особу. У 2014 році в області померла 61 ВІЛ-інфікована особа, з них 
33 особи померли саме від СНІДу, 28 осіб — від інших захворювань.

Станом на 1 липня в області перебувало під наглядом 3055 ВІЛ-
інфікованих, у т. ч. 575 осіб, хворих на СНІД.

Домінуючим шляхом передачі ВІЛ-інфекції в області залишається 
статевий, що є несприятливою прогностичною ознакою. 

З такими смітниками — 
до Європи?!
У який нам рипатися Євросоюз, коли по наших містах, селах, 

парках, на природі — повсюдно ось такі й подібні смітники. Як 
цей, що сфотографовано кореспондентом газети у дворику по-
руч із залізничним вокзалом у Ніжині. 

17 вересня:
Покладання квітів до могили 

письменника на Болдиній горі.
Урочистий вечір в обласному 

академічному музично-драматично-
му театрі ім. Т.Шевченка. У програмі: 

– виставки художників-лауреатів 
премії ім. М.Коцюбинського;

– книжкові виставки;

– вручення премій ім. М. Коцю-
бинського за 2014 рік;

– літературно-мистецький вечір 
за творами Михайла Коцюбинського.

18 – 19 вересня:
Всеукраїнська науково-прак-

тична конференція «Михайло Ко-
цюбинський: погляд з ХХІ сто-
ліття» у залі музею-заповідника 
М.Коцюбинського.

«Червона рута» — найбільший україномов-
ний Всеукраїнський фестиваль, який протягом 
25 років діяльності виконує місію патріотично-
го виховання в усіх регіонах України.

Чернігівський обласний відбірковий конкурс фес-
тивалю «Червона рута» відбудеться 13 вересня 2014 
року в Чернігові у міському палаці культури (вул. Що-
рса, 23). Початок — об 11.00, вхід вільний.

Відбіркові конкурси проводяться за музичними жан-
рами: популярна музика, сучасна танцювальна, рок- , 
акустична, інша музика. Окремим жанром є український 
автентичний фольклор — сольний та гуртовий спів, ви-
конання українських народних обрядових дійств, інстру-
ментальна музика, кобзарсько-лірницьке виконавство.

Переможці відбіркового конкурсу виступлять у фі-
налі фестивалю в Києві.

Більшість відомих в Україні та за її межами віт-
чизняних виконавців відкриті «Червоною рутою». Се-
ред них — Руслана, Олександр Пономарьов, Ані Ло-
рак, Жанна Боднарук, сестри Тельнюк, Марія Бур-
мака, Віктор Павлік, гурти «ВВ», «Скрябін», «Тартак», 
«Піккардійська терція», «Плач Єремії», «Кому вниз», 
«Гайдамаки».

СБУ викрила 
пособника 

терористичної 
організації 

«ДНР»

С півр о бі т ни -

ки Управління СБ 

України в Чернігів-

ській області викрили злочинну діяльність 

мешканця м. Волноваха Донецької облас-

ті, який вербував жителів Чернігівщини для 

участі у збройному конфлікті на боці теро-

ристичної організації «ДНР».

Встановлено, що 50-річний чоловік теле-

фонував своїм знайомим із Чернігівської об-

ласті та пропонував за грошову винагороду 

приєднуватися до терористів і воювати про-

ти українських військових на Сході України. 

Співробітники СБУ встановили місцезна-

ходження зловмисника та затримали його у 

власному помешканні.

Слідчими Управління СБ України в Черні-

гівській області зловмиснику оголошено про 

підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 

ст.258-4 (сприяння вчиненню терористично-

го акту) Кримінального кодексу України. Три-

ває досудове розслідування.

Прес-група Управління 

СБ України в Чернігівській області

Програма відзначення в Чернігові 
150-річчя від дня народження М.Коцюбинського

Могила 
М. Коцюбинського

Меморіальний будинок письменника 
на території музею в Чернігові

«Червона рута» в Чернігові

Повідомляє Служба безпеки України СБУ винесла офіційне застереження 
громадянам, які закликали в соцмережах до 

розколу України
Протягом липня – серпня ц.р. на Чернігівщині співро-

бітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність 
12-ти громадян України, які через мережу Інтернет поши-
рювали матеріали антидержавного змісту.

Встановлено, що порушники, підтримуючи на власних 
сторінках соцмереж дії терористів на Cході України, відкри-
то висловлювали заклики брати зброю і вступати до банд-
формувань, які орудують на Луганщині та Донеччині. 

Маючи на меті підбурити населення до протестів — дес-
табілізувати ситуацію в регіоні, зловмисники активно роз-
повсюджували публікації, в яких висловлювали зневаж-
ливе ставлення до воїнів Збройних сил України, відвер-
то принижували національну гідність патріотів, цинічно 
нав’язували думки про неспроможність української влади 
забезпечити обороноздатність армії. 

Відповідно до статей 109-110 Кримінального кодексу 
України цим громадянам були винесені офіційні застере-
ження щодо недопущення протиправної діяльності, спря-
мованої на посягання на суверенітет, конституційний лад і 
територіальну цілісність держави.
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Бліц-інформ

У  попередніх, цьому і наступних 
номерах газети читачам ставимо 
запитання про наше чарівне місто, 
його історію і сьогодення. Насам-
перед йдеться про фотознімки ці-
кавих споруд Чернігова. Запитан-

ня вікторини просте: який саме 
об’єкт зображено на фото, що 
ви знаєте про його історію і су-
часність? 

Можете відповісти коротко, а 
можна й більш розширено. 

За підсумками кількох турів ві-
кторини ми визначимо перемож-
ців. Вони отримають подарунки від 
Чернігівського культурно-мистець-
кого центру «Інтермеццо» та нашої 
газети.

До конкурсу мож-
на долучатися в будь-який 
момент, адже відповідей на запи-
тання ми ще не друкували. Їх дамо 

по завершенні конкурсу. Попередні 
завдання читайте у попередніх но-
мерах газети, які можете отримати 
в «Інтермеццо». 

Відповіді надсилайте звичай-

ним листом чи  електронною по-
штою (обидві ці адреси читайте на 
останній сторінці газети, внизу)  
або   заносьте до КМЦ «Інтермеццо» 
(вул. Шевченка, 9).

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

Вікторина «Що ви знаєте про Чернігів?»

У місті — майже 25000 учнів
Сьогодні галузь освіти Чернігова охоплює 23 загальноосвіт-

ніх навчальних заклади, 2 спеціалізованих загальноосвітніх на-
вчальних заклади з поглибленим вивченням іноземних мов, 1 се-
редню загальноосвітню школу фізико-математичного профілю, 
1 колегіум, 4 ліцеї, 1 гімназію, 2 початкових школи, 
2 спеціальних загальноосвітніх школи, 54 дошкільних навчаль-
них заклади, 2 комплексні дитячі спортивно-юнацькі школи, 
Центр туристсько-оздоровчої та виховної роботи з дітьми та мо-
лоддю.

У дошкільних навчальних закладах виховується 11403 дити-
ни, що становить 84,3% дітей по місту.

У 2014 – 2015 навчальному році у загальноосвітніх закла-
дах навчатимуться майже 25000 учнів.

Триває реалізація міжнародного проекту (кредит НЕФКО) 
із заміни вікон, дверей на суму понад 3 978 тис. грн у ЗНЗ № 
2,9,12,20,21,22,27.

У стадії завершення — розробка проектно-кошторисної до-
кументації із заміни вікон у ЗНЗ № 5 та в навчальному корпусі 
колегіуму № 11.

Усі загальноосвітні навчальні заклади міста розпочали ро-
боту в звичайному п’ятиденному режимі, крім 8 – 11-х класів се-
редньої школи фізико-математичного профілю №12 та школи 
№29, які працюватимуть за 6-денним режимом.

Міська лікарня № 2 
отримала сучасне обладнання
Лікарня № 2 отримала сучасне медичне обладнання, придба-

не за кошти міського бюджету. Травматологічне відділення лікар-
ні вводить у роботу пересувну рентгенотелевізійну установку іта-
лійського виробництва (С-арка). Її вартість становить 1,2 млн грн.

Новітнє обладнання дозволить на високому рівні надавати 
медичну допомогу пацієнтам із травмами та наслідками травм. 
Ця методика вважається «золотим стандартом» у лікуванні пере-
ломів трубчастих кісток.

Головний лікар міської лікарні №2 Володимир Фаль зазна-
чив, що придбана установка є унікальною, в області поки що та-
кого обладнання немає. Двоє лікарів вже пройшли необхідну 
професійну підготовку для роботи на новому обладнанні.

Крім того, серед досягнень медичного колективу керівник 
закладу назвав операції на відкритому серці, яких уже викона-
ли 7. 

Відомий біатлоніст 
Андрій Дериземля почав акцію 
допомоги українській армії 
Чернігівець Андрій Дериземля — один із кращих біатлоніс-

тів в історії незалежної України. Призер чемпіонату світу, не раз 
із успіхом захищав честь країни на інших міжнародних турнірах. 
Днями в Чернігові розпочав роботу створений і очолений Андрі-
єм «Центр підтримки армії Андрій Дериземля». 

Андрій неодноразово допомагав українським військовим. 
Він зазначив,  що Центр допомагатиме українським воїнам у зоні 
АТО, їхнім родинам на місцях. Уже розпочато збір продуктів і ре-
чей для військових. 

Спортсмен говорить: «Наші волонтери збирають продукти і 
речі біля великих супермаркетів. Волонтери також ходять дво-
рами, щоб збирати допомогу від мешканців Чернігова. Ми також 
допомагатимемо родинам загиблих бійців. До роботи Центру за-
лучені мої партнери по збірній України з біатлону».

Працівники Центру самі доставлятимуть продукти харчуван-
ня і речі в зону АТО. Адреса Центру:  Чернігів, вул. Мстиславська, 
25; тел.: 93-43-64. Відомий спортсмен запрошує всіх небайду-
жих допомогти українській армії. 

 

Банк «Демарк» 
очікує вирішення своєї долі

Від 20 серпня відділення банку не працюють. Щоправда, до 
куратора від Національного банку України приєдналася комісія 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка розпочала свою 
перевірку 2 вересня. Скільки вона триватиме, невідомо. У будь-
якому разі керівництво банку сподівається, що до кінця цього мі-
сяця за підсумками перевірки Нацбанк ухвалить постанову про 
визнання «Демарку» неплатоспроможним, і відповідно до зако-
ну Фонд гарантування вкладів того ж дня введе у банк тимчасову 
адміністрацію, яка через визначений у законі термін розпочне 
виплату коштів клієнтам банку.

Відсотки на депозити вкладникам «Демарку» за серпень на-
раховані й  виплачуватимуться навіть раніше, ніж повертати-
муться депозити. Але при появі в банку тимчасової адміністрації 
нарахування відсотків на депозити буде припинено.

На знімку: обурені вкладники банку організували в самому 
центрі Чернігова, під міською радою, пікет протесту і перекрили 
рух транспорту по вулиці. 

Фото Петра АНТОНЕНКА

Якщо історія утвердження націо-
нальної символіки у стінах Чернігівра-
ди докладно виписана безпосереднім 
учасником тих подій Сергієм Солома-
хою, то про перше неофіційне встанов-
лення національного прапора в центрі 
міста ще не повідомлялося (лише як епі-
зод у фільмі Павла Повода, присвячено-
му творчості скульптора Василя Дубо-
вого). 

Під впливом подій у столиці, коли 
в липні 1990 року на вимогу десятків 
тисяч киян синьо-жовтий прапор було 
встановлено перед Київрадою, двоє 
працівників чернігівських художніх 
майстерень — Василь Дубовий і Олек-
сандр Жогалко (обидва  — учасники 
Народного Руху і «Просвіти») — виріши-
ли поширити просування національної 
символіки і на північ країни. 

Пошили прапор з домашніх за-
пасів — бабуся берегла на літні кос-
тюмчики для онуків: блакитний — для 
хлопчика, жовтий — для дівчинки (як 
відомо, у продажу тканини «націона-
лістичних» кольорів на той час про-
сто не було), по трафарету набили зо-

лотавий тризуб. Цікавий епізод: для 
просушування прапор виставили на-
впроти вікна, що виходило на май-
данчик прильоту літаків Чернігівсько-
го летовища. Пасажири це сприймали 
спокійно, вважаючи, що на режимно-
му об’єкті з постійним перебуванням 
співробітників КДБ так і треба. Лише, 
коли прапор побачив один із керівни-
ків, зчинився скандал.

Чернігівські художні майстерні 
знаходяться у центральній частині міс-
та, у будівлях колишнього пожежного 
товариства, і сторожова вежа, що ви-
сочіє над прилеглою територією, була 
просто ідеальним місцем для заплано-
ваної акції. 

Вихід на вежу, як і належить, був за-
ґратований і замкнутий на замок. Але 
така дрібничка не могла зупинити здій-
снення запланованого. Найскладнішим 
виявилось закріпити прапор на самій 
щоглі, бо для цього треба було підняти-
ся по тонкій металевій трубі кілька ме-
трів угору. Це під силу далеко не кожно-
му, та ще й на такій висоті, але Василь 
Дубовий, маючи міцні руки і хватку (про-

фесійні навички скульптора), виконав 
цю операцію блискавично. Внизу, у вну-
трішньому дворі майстерень, схваль-
но відгукнулися присутні художники Те-
тяна Федоритенко, Людмила Койдан, 
Юрій Олішкевич. 

Дві години над містом майорів си-
ньо-жовтий прапор, привертаючи ува-
гу мешканців. Цей епізод вдалося від-
зняти краєзнавцю Віктору Величку, і це 
фото, ймовірно, знаходиться у нього в 
архіві.

Після гнівного дзвінка з міськради 
було наказано негайно зняти прапор зі 
щогли, але бажаючих не знайшлося. Цю 
принизливу місію довелося виконувати 
сину директора майстерні. Відв’язати 
прапор він не зміг, тому просто його зі-
рвав. Після того прапор, зшитий і під-
латаний, побував на багатьох мітингах 
і заходах у Чернігові, Батурині, Крутах, а 
завтра він їде на Хортицю у славетні Сі-
чеславські краї. Невідомо, чи зберегли-
ся б непошиті дитячі костюмчики, а жит-
тя цього прапора триває.

«Північний вектор», 23.08.2014

Національний архітектурно-історичний заповідник 
«Чернігів стародавній», управління освіти Чернігівської 
міської ради, Чернігівський національний педуніверситет 
імені Т. Шевченка та Чернігівський національний техно-
логічний університет організовують загальноміський кон-
курс «Пам’ятки Чернігова в родинних фотографіях».

Ф о т о г р а ф і ї 
були справжнім 
скарбом. Вони 
дбайливо зберіга-
лися в родинних 
альбомах. Час-
то-густо городяни 
фотографувалися 
на фоні історичних 
памяток…

Мета конкурсу 
— популяризація 
пам’яток архітектури, поповнення фондових колекцій за-
повідника.

Автори та власники фотографій надають право органі-
заторам конкурсу виготовити електронну копію фотогра-
фії (сканування), використовувати подані відбитки при під-
готовці рекламно-інформаційної продукції, що популяри-
зуватиме культурний і туристичний потенціал Чернігова.

Конкурсні роботи передаються до науково-просвіт-
ницького відділу Національного архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів стародавній» на адресу: м. Чернігів, 
вул. Преображенська, 1 (приміщення колегіуму) щодня з 10 
до 18 години або електронною поштою oldcher@gmail.com 

(у темі зазначити: конкурс «Пам’ятки Чернігова в родинних 
фотографіях»).

Заповідник гарантує повернення оригіналів фотографій.
Тематика: архітектурні пам’ятки Чернігова, історичні 

місця, міські краєвиди. Конкурсні фотороботи мають бути 
виконані на території Чернігова в період з 1900 по 1990 
рр. Фотоколажі до розгляду не приймаються. Обов’язково 
необхідно вказувати контактний телефон автора або 
власника фото.

Кінцевий термін подання робіт — 6 жовтня 2014 
року.

Підбиття підсумків конкурсу проходитиме по 10 жов-
тня 2014 року. Переможці отримають дипломи і призи. З 
найкращих робіт буде сформована виставка, що експону-
ватиметься в одному із приміщень заповідника.

Додаткову інформацію щодо участі в конкурсі мож-
на отримати за тел. 645-964 у співробітників заповід-
ника. Вони пояснять, як саме надати роботи на конкурс. 

Перший синьо-жовтий 
прапор над Черніговом

Оголошено конкурс 
«Пам’ятки Чернігова в родинних фотографіях»
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Бліц-інформ
Україна відкриває «історичний фронт»

Історичні факти проти 
російської пропаганди — 
у новому Інтернет-проекті «ЛІКБЕЗ»
Історична тема є провідною в інформаційній війні, яку 

веде Росія проти України, — вважають науковці. Про те, як 
боротися з антиукраїнською пропагандою, та яким чином 
Україна може зайняти гідні позиції на «історичному фронті» 
обговорили під час круглого столу «Історія на фронті інформа-
ційної війни» 8 вересня 2014 року.

Окрім військової агресії, щодо України триває розгорну-
та інформаційна війна. В епіцентрі інформаційних атак росій-
ських пропагандистів опинилося зокрема українське минуле, 
вважають історики.

Тому вони заснували проект «ЛІКБЕЗ. Історичний фронт» 
(http://likbez.org.ua/) — сайт, де зібраний перелік міфів, сте-
реотипів та спотворень, на яких ґрунтується російська істо-
рична антиукраїнська пропаганда: щодо території країни, Но-
воросії, «бандерівців» і «колабораціоністів». Як розповів ав-
тор і координатор проекту «ЛІКБЕЗ. Історичний фронт» Кири-
ло Галушко, відповіді на кожен міф підготовлені провідними 
фахівцями-істориками з наукових і освітніх установ Києва та 
інших міст України. Нині спростовано майже сотню міфів ро-
сійської пропаганди.

Кирило Галушко також зазначив, що метою інформацій-
ної війни є не лише перекрутити і спотворити факти поточних 
політичних подій та того, що відбувається в Україні сьогодні, а 
й підірвати історичні засади української ідентичності. «Укра-
їна подається російською пропагандистською машиною як 
штучний витвір, історична випадковість, країна і держава, яка 
ніколи не існувала до 1991 р. і яка ніколи не доводила свою 
життєспроможність, — розповів історик. — Через таку пода-
чу проводиться думка про неминучість розпаду України або її 
зникнення з політичної карти, приреченість будь-яких спроб 
оперти сучасний патріотизм на історичне підґрунтя традицій, 
досвіду і здобутків українців протягом попередніх століть».

Він навів ряд міфів, які поширює російська пропаганда. 
Наприклад, легенда про випадковість сучасних територіаль-
них меж України, які є «лише подарунками Леніна, Сталіна і 
Хрущова», а половина України є не Україною, а «Новоросією». 
Натомість, пояснив Галушко, Росія ігнорує міжнародно-пра-
вові засади новітньої державності України (від 1917 р.), які 
оперті на принцип національного самовизначення, що стосу-
ється всіх етнічних земель.

Директор Українського інституту національної пам’яті, 
кандидат історичних наук Володимир В’ятрович вважає, що 
Україна не може протиставити потужній пропагандистській 
машині Росії нічого, крім правди. «Правда завжди складні-
ша, ніж спрощені для масового споживання міфи. Крім того, її 
ще треба вміти донести до суспільства. Ми розуміємо, що ви-
ключно зусиль Українського інституту національної пам’яті в 
цьому напрямку буде недостатньо. Тому свою роль бачимо в 
першу чергу у співпраці та підтримці громадських ініціатив».

В’ятрович зауважив, що держава має обов’язок створи-
ти можливості для поширення знань: відкрити архіви, пока-
зати події у музеях, віддавати шану полеглим воякам, репре-
сованим чи вбитим громадянам, написати шкільний підруч-
ник з історії, який має скерувати зацікавлених громадян до 
подальшого пошуку.

Захід організований РНБО України та Українським інсти-
тутом національної пам’яті.

Сайт «ЛІКБЕЗ. Історичний фронт» є виключно громадською 
ініціативою, яка підтримана державою лише морально та ін-
формаційно. Здійснення проекту відбувається за кошти, зі-
брані у соціальних мережах. З огляду на актуальність, перша 
версія сайту робиться російською мовою, надалі, окрім укра-
їнської, планується поява англійської, німецької та французь-
кої версій. Інформація сайту мусить бути доступною і в Євро-
пі, в інших країнах, де люди цікавляться тим, звідки взялася 
Україна, але не мають такої інформації з українських джерел.

Транспортники кивають на «високі ціни» 
на проїзд у Франції та Австрії і мовчать, 
які там у людей зарплати
Проїзд у метро і автобусах Києва може подорожчати 

вдвічі вже до кінця року. Керівництво міста обговорює пи-
тання зміни тарифу в  підземці. Про це повідомляє сайт сто-
личного метро.

У підземці наголосили, що при своїй мережі у 52 стан-
ції Київський метрополітен лишається чи не найдешевшим 
в Україні та Європі.

«За проїзд у підземці жителі Харкова ще з минулого року 
сплачують 3 гривні. У Відні та Парижі одна поїздка коштує 
близько 30 гривень», — відзначили у прес-службі.

«Щоб транспорт у місті не зупинився, нам треба підняти 
вартість проїзду до 3 гривень — як у наземному транспорті, 
так і в метро. Нові тарифи ще погоджуються з Мінтрансом і 
Мінфіном», — розповів член транспортної комісії Київради 
Ігор Кононенко.

Як відомо, про необхідність підняття вартості проїзду 
мер Києва Віталій Кличко заговорив ще у червні. 

Згодом міські чиновники виступили за підвищення вар-
тості проїзду в  громадському транспорті столиці до 3 гри-
вень уже з осені 2014 року.

Зараз проїзд у метро коштує 2 гривні, у наземному тран-
спорті (трамваї, автобусі, тролейбусі) — 1,5 гривні. 

Навесні 2014 року подорожчав проїзд у маршрутках, 
зокрема і тих, які обслуговує «Київпастранс». З 10 квітня по-
їздка у маршрутному таксі обходиться у 3,5 — 4 гривні. 

Полковник розвідуправ-
ління російського генштабу Ігор 

Гіркін (Стрєлок), котрий кілька мі-
сяців відкрито командував українськи-

ми сепаратистами і терористами Донба-
су, виявляється, воював в Україні, будучи 
мало не у відпустці, оплачуваній ледве не 
за свій рахунок. У таких же «відпустках» 
— і зловлені чи просто зафіксовані на 
нашій території й інші російські військові. 
І військові з Чечні, виявляється, — «до-
бровольці і волонтери», глава автономії 
Кадиров «їх в Україну не направляв».

Убитих на Донбасі російських вій-
ськових можна «подати» як уже звільне-
них зі служби, звісно, «заднім числом», за 
день-два до загибелі. Мертві ж не спрос-
тують. 

А щодо похорону в Росії привезених з 
Донбасу вбитих там росіян, то можна під-
нести це як смерть від хвороби. Або вже 
взагалі не везти їх ховати в Росію: як чи-
таєш у нашому Інтернеті, росіяни вже 
вкидають ці тіла в шахти чи окуповують 
у контрольованих ними містах ділянки 
під кладовища. Чого тільки не начитаєш-
ся. От тільки хотілося б мати чітке офіцій-
не підтвердження цих повідомлень, а не 
тексти «у Фейсбуці» чи плітки журналістів 
телеканалів, які «десь» були і «щось» ба-
чили, точніше, чули.

Я не заперечую всі ці повідомлення, 
бо, як і мільйони співгромадян, не маю 
інформації ні для підтвердження, ні для 
заперечення. Прошу і вимагаю одного: 
правди він нашої влади, від нашої дер-
жави.

Альянс у Мінську
Підписана днями у Мінську угода про 

припинення вогню на Донбасі виклика-
ла більше запитань, ніж відповідей. Од-
нозначний позитив її в тому, що припи-
нено бойові дії, перестали гинути наші 
хлопці. 

Отже, переговори. Між ким? Євросо-
юзом — в особі офіційних преставників. 
Росією — в особі посла в Україні. Укра-
їна? Її представляв колишній президент 
Кучма з незрозумілим статусом і повно-
важеннями. І, нарешті, два ватажки До-
нецької і Луганської «народних респу-
блік». 

У підписаній угоді про перемир’я і 
початок мирного врегулювання важко 
щось зрозуміти, хоча словесних гарантій 
тут доволі. Головна — хто гарантує при-
пинення вогню, яке, до речі, того ж дня 
було порушене з боку сепаратистів (чи 
окупантів — знову не зрозуміло). Гаран-
тувати щось НЕ РОБИТИ може той, хто 

це РОБИТЬ. З українського боку — зро-
зуміло. А з протилежного? Сепаратисти? 
Невже вони щось вирішують? Росія? Але 
ж та офіційно «не є» учасником війни на 
Донбасі? 

Ще більший туман — щодо другого 
ключового моменту, який, власне, і під-
живлює війну, — виведення незакон-
них військових формувань і найманців з 
Донбасу. Але питання: хто ж ці незакон-
ні? Сеператисти себе такими не визна-
ють. Росіяни? Вони ж начебто «не вою-
ють». Те ж саме — щодо взяття під конт-
роль кордону між Росією і Україною, який 
значною мірою на території, контрольо-
ваній не Україною. А саме через цей кор-
дон іде підживлення війни. Домовилися, 
що його бере під контроль не то Україна, 
не то Європа. Остання — яким саме чи-
ном? Уведенням миротворчих військ? 
Про це ні слова.

Нарешті — подальша доля Донбасу. 
Обговорюються якісь варіанти «особли-
вого статусу» Донбасу начебто «в скла-
ді України», проведення тут найближ-
чим часом місцевих виборів, бо місце-
ва українська державна влада тут давно 
дискредитована участю в сепаратизмі та 
й давно відсторонена від влади там, де 
хазяйнують сепаратисти і росіяни. 

Слова, слова. Бо сепаратисти ще раз 
підтвердили (і час відкинути словесну 
гру): вони — за відокремлення від Укра-
їни. Із входженням до Росії чи утворен-
ням якоїсь квазідержави, то наступне 
питання, головне — чітко заявлено курс 
на відо кремлення від України. А, значить, 
це руйнування держави, тяжкий держав-
ний злочин. Проти призвідців цього зло-
чину і була почата АТО, проти них поруше-
но кримінальне провадження.

Але ось свіжа заява Юрія Луценка, 
головного радника Президента, очільни-
ка списку його виборчого блоку. 

«Третина території Донбасу отримає 
особливий статус, але в складі цілісної 
України, згідно з мінським протоколом. 
Протокол чітко визначив: мова не йде 
про особливий статус двох областей. 
Там чітко написано: тільки ті райони, які 
не підконтрольні українській владі в двох 
областях», — сказав він в ефірі «Свободи 
слова» на каналі ICTV 8 вересня. Мова — 
про десь третину Донецької і Луганської 
областей. 

При цьому він повідомив: «Зараз від-
бувається демаркація позицій, які за-
ймають українські війська і які на сьогод-
нішній день українські війська не можуть 
зайняти. Мінський протокол означає, що 
Україна є цілісною. Навіть тимчасово не 
підконтрольні нам райони все одно є час-

тиною України. Кордон стає нашим, і ми 
повинні ізолювати цю спеціальну зону, 
взяти її під контроль, у тому числі інже-
нерними спорудами, і запропонувати їм 
змагатися не тільки зброєю — рівнем 
життя».

Вдумаймося: про що йдеться? Про те, 
що Україна вже готова ФАКТИЧНО втра-
тити частину своєї державної території 
з кількамільйонним населенням. І як же 
цю територію тоді можна називати «час-
тиною України»? Ще й радіти, що втрача-
ємо хоч не весь Донбас, а лише третину. 
Що сепаратисти і окупанти поки що ха-
зяйнують на Донбасі, а не на всьому пів-
денному сході України і Галичині. І це піс-
ля фактичної втрати в цьому ж році вели-
кої нашої території — Криму! Чи є межа 
цьому занепаду?

Недолугість чи зрада? 
Межа була б, аби ми були сильні, і до-

водиться ще раз згадати оту мудрість, у 
чому саме сила ворога. Апофеозом нашої 
слабкості став Іловайськ. Це місто під До-
нецьком є ключовим у війні за звільнення 
Донбасу. Ще наприкінці серпня наші вій-
ська почали його звільнення. Закінчилося 
це крахом, величезними втратами людей 
і капітуляцією, відступом з міста. Як вели-
кий здобуток, подавалося, що сепаратис-
ти і окупанти милостиво дозволили нашим 
військам відступити з міста «з прапора-
ми і зброєю». Почесно відступити зі сво-
єї землі! Зараз трагедією під Іловайськом 
зайнялися і особисто Президент, і Гене-
ральна прокуратура. Командир одного з 
добровольчих батальйонів Семен Семен-
ченко, детально описуючи ганебну історію 
з Іловайськом, прямо звинувачує наше ко-
мадування, як мінімум, у некомпетентнос-
ті. Немало військових з АТО, патріотів пря-
мо говорять про зраду. Про те, що керів-
ництво держави, політична еліта більше 
думають про чергові вибори, про владні 
посади, а не про захист держави. У жерт-
ву політичним інтересам можуть підста-
вити під знищення ті наші підрозділи, які 
сформовані політичними опонентами. Ось 
до чого дійшло. Дехто взагалі твердить, що 
у війні на Донбасі цілеспрямовано знищу-
ють еліту нації, справжніх патріотів.

Усе це просто трагічно і свідчить про 
немічність нашої нації чи, мабуть, точні-
ше, її так званої національної еліти. Дуже 
серйозне звинувачення. А як інакше, коли 
враження, що й далі триває брудна полі-
тична гра цієї псевдоеліти з власним на-
родом, ця Абсурдна Війна України, небез-
печніша від усіх АТО.

Петро АНТОНЕНКО

Короткий екскурс 
в історію

8 вересня ми відзнача-
ли  25-ту річницю утворення 
Народного Руху України. На 
превеликий жаль, більш ніж 
скромно. Між тим, цей юві-
лей обов’язково треба було 
відзначити. Воздати належне 
могутній організації, що йшла 
на чолі здобуття незалежнос-
ті України.

Водночас, я вже писав 
нещодавно, що ми маємо від-
значити 25-річчя УТВОРЕН-
НЯ Руху, а не його ІСНУВАН-
НЯ. Бо це різні речі. Насправ-
ді Народний Рух не існує 25 
років як партія. Мова не про 

те, що в перший період він ще 
не був оформлений як партія. 
Мова про те, що ця чверть 
століття чітко ділиться на дві 
частини. Перше десятиліття, 
в тому числі перші три роки 
до оформлення Руху в пар-
тію, — це славна історія. На-
ступні 15 років — це агонія. 

Переломним моментом 
став трагічний розкол Руху 
весною 1999 року. Це окре-
ма й сумна тема, яку чомусь 
так і не обговорили ні 5 років 
тому, в 20-річчя Руху і 10-річ-
чя його розколу, знищення, ні 
зараз, коли пройшли нові юві-
леї. Тому просто констатуймо: 
обидві партії, що утворилися з 
розколотого Руху, за ці 15 ро-

ків зійшли нанівець, опинили-
ся на узбіччі великої політики. 
І та, що, хоч і будучи меншою і 
здрібнілою, юридично збере-
гла горде ім’я Народного Руху, 
і більша, структурованіша, ба-
гатша частина розколотого 
Руху — Українська народна 
партія (УНП). 

Ось коротка хронологія 
участі обох партій у виборах, 
адже саме вибори — вінець 
діяльності політичних партій. 

 

Сумні виборіади
Останніми виборами, 

в яких тоді ще єдина партія 
брала участь, були парла-
ментські 1998 року, коли НРУ 

здобув приблизно три десят-
ки мандатів і утворив власну 
фракцію. 

Далі — розкол і провали. 
Саме в рік розколу Руху, во-
сени 1999-го, пройшли черго-
ві президентські вибори. На 
них переміг діючий президент 
Леонід Кучма. Обидва голови 
партій, що утворилися на руї-
нах Руху, балотувалися на ви-
борах. Голова НРУ Геннадій 
Удовенко набрав один з лиш-
ком відсоток, голова партії, що 
згодом прибрала назву УНП, і 
лідер того крила Руху, яке іні-
ціювало розкол, Юрій Кос-
тенко набрав два з 
лишком відсотки. 

Рух нікуди ?
Народний Рух України 

на вибори як партія не йде

Такий основний підсу-
мок з’їзду НРУ, що відбув-
ся в суботу в Києві. Ма-
ється на увазі, що Рух не 
братиме участі у виборах 
до Верховної Ради Украї-
ни 26 жовтня по загально-
національному виборчо-
му округу, тобто за партій-
ним списком. Усе інше про 
«участь партії у виборах» 
— лише набір слів. 

ДОНБАС: АТО ЧИ АВУ? 
Абсурдна війна України
1
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Для Народного Руху 
це стало останнім на наступ-

ні 15 років самостійним балоту-
ванням на виборах, далі партія тули-

лася до тих чи інших блоків, і тут нема 
чого аналізувати. УНП ж таки пробу-
вала йти на вибори. Хоч результат був 
таким же сумним. Програно всі 7 за-
гальнонаціональних виборів — або не 
йшли на вибори самі, або йшли і «про-
валювалися», або в кращому разі про-
лазили у складі якогось блоку.

Отримавши такий ганебний по-
служний список, під тиском рядових 
партійців обидві партії торік нарешті 
об’єдналися. У травні з’їзд УНП ухва-
лив рішення про саморозпуск партії і 
влиття її структур і членів у Народний 
Рух України. Щоправда, в юридичному 
плані це чомусь не завершено по сьо-
годні, бо й досі існує начебто та ж УНП.

Між тим, почалася нова виборча 
кампанія — позачергові вибори Вер-
ховної Ради, призначені на 26 жов-
тня. Це щасливо збіглося з ювілеєм — 
25-річчям утворення Народного Руху. 
І ось за два дні до ювілейної дати, 6 
вересня, там само, де й було прого-
лошено, утворено Рух — у знамени-
тому залі Київського політехнічного 
інституту (нині вже університету) — в 
один день пройшли і передвиборчий 
з’їзд НРУ, і ювілейні урочистості. Бліц-
ерзац-з’їзд і і бліц-ерзац-урочистості.

«Підберіть хто-небудь, 
Христа ради, 

наш Народний Рух»
На з’їзд прибуло всього 166 де-

легатів з 220 обраних. Тобто була 
відсутня майже чверть їх. Власне, це 
був другий етап 23-го з’їзду НРУ. Пер-
ший пройшов весною, в рамках пре-
зидентської виборчої кампанії, коли 
партія висунула свого голову Василя 
Куйбіду кандидатом на посаду Прези-
дента. Логічно було б на цьому друго-
му етапі з’їзду першим питанням об-
говорити і підбити підсумки балоту-
вання. Власне, підсумки участі партії 
в цих виборах, адже, повторю, саме 
вибори — пік діяльності партій, і про-
ходять вони, за нормальних умов, не 
щотижня. Такого обговорення взага-
лі не відбулося, цього питання навіть 
не було в порядку денному. Невже 
лише тому, що результати нещасного 
балотування були просто жалюгідні 
— 0,06 відсотка. Шість сотих! Не було 
чого обговорювати? Крім мимохідь 
кинутої самим Куйбідою фрази, що 
весною партія ледве нашкребла міль-
йон з лишком гривень, потрібних для 
реєстрації кандидата, а плюс до цьо-
го вдалося нашкребти на саму вибор-
чу кампанію лише 30 тисяч. І це осно-
вна причина ганебного результату? 
Може, ще треба було приплатити гро-
ші партійцям, щоб вони проголосува-
ли за свого голову? Адже той набрав 
менше голосів, ніж числиться членів 
партії.

…З’їзд почався із запізненням 
на півтори години. Виявляється, за-
тяглося засідання Центрального про-
воду партії. Втім, у цьому була своя 
логіка, адже все там і вирішили, а на 
сам з’їзд винесли готові рішення парт-
верхівки. Воістину, в стилі радянських 
часів, коли посполитим на зборах го-
ворили «Єсть мнєніє», тобто вказівка 
згори. Тож з’їздові, вищому керівному 
органу партії, залишилося лише мовч-
ки проштампувати «мнєніє». Що й було 
зроблено за якісь півгодини.

Відкривши об 11.30 з’їзд, голо-
вуючий — голова партії Василь Куй-
біда — одразу зазначив, що о 14.00 
— урочисте засідання з нагоди юві-
лею Руху. Тому з’їзд має завершити-
ся о 13-ій, за півтори години. Впора-

лися ще щвидше. О 12-ій з хвилинами 
всі питання порядку денного були роз-
глянуті. Без обговорення. У тому числі 
такі серйозні, як ухвалення нової ре-
дакції програми партії, змін до її ста-
туту, затвердження хартії цінностей 
Руху, набору абсолютно правильних 
слів. По всіх цих документах головую-
чий повідомляв, що все вже розгляну-
ли і схвалили провід й ще вужча його 
керівна структура — політрада, зразу 
ставив на голосування. Всі були май-
же одноголосно «за». 

Отак швидко дійшли до основного 
питання — участі у виборах. По осно-
вному моменту «мнєніє» верхівки пар-
тії було таким: Рух на вибори за за-
гальнонаціональним округом, тобто 
за списком, не йде. Чи не основною 
мотивацією голова партії назвав брак 
фінансів навіть на реєстрацію, не ка-
жучи про саму кампанію. Зазначу, що 
вже під завісу з’їзду в репліці одного 
делегата пролунало, що потрібні для 
реєстрації партії на вибори 1,2 міль-
йона гривень — це всього по 25 гри-
вень на партійця. Не кажучи про пе-
ревірений прийом багатьох партій, 
які, не бажаючи постати наймитами 
олігархів, торочать про «народну під-
тримку», насамперед середнім кла-
сом — підприємцями, фермерами. 
Очевидно, Народний Рух принаймні 
чесно визнав, що ніякий «народ» фі-
нансами його не підтримає.

Перед тим, як понуро проголосу-
вати цю капітуляцію Руху як політич-
ної партії, делегати прослухали сум-
ну інформацію свого голови, чому не 
вдається ще один варіант «участі пар-
тії» у виборах. Власне, й не варіант, а 
політичне лукавство, до якого вдають-
ся нині партії, говорячи, що вони йдуть 
У БЛОЦІ з кимось.

Внесемо ясність. Очевидно, ці ви-
бори пройдуть за старим виборчим 
законом, за яким обирався у 2012 
році нинішній парламент. Блоки пар-
тій як суб’єкт виборів не балотувати-
муться, як балотувалися на виборах у 
2006 і 2007 роках. Удруге підряд ви-
бори пройдуть за змішаною системою 
за участю кандидатів-мажоритарни-
ків і лише партій. Тобто половина Ради 
— 225 депутатів — обираються по ви-
борчих округах, половина — за спис-
ками ПАРТІЙ, які балотуються по єди-
ному загальнодержавному округу, і 
поділять ці 225 мандатів пропорційно 
набраним голосам.

Але, коли зараз говорять про 
«блоки» Порошенка, Тимошенко, Гри-
ценка, інші, мають на увазі ось що. 
Юридично балотується така-то партія, 
наприклад «Громадянська позиція», 
яку очолює Анатолій Гриценко. Але 
вже оголошено, що, умовно кажучи, 
«в блоці» з нею йде партія «Демокра-
тичний альянс». Це означає, що до  ви-

борчого списку партії, яка балотуєть-
ся, вносяться кандидати від партнера 
по блоку, як правило, до головної час-
тини списку (першої п’ятірки чи десят-
ки) та й нижче. 

Василь Куйбіда розказав делега-
там, як безрезультатно завершили-
ся переговори Руху з іншими демо-
кратичними державницькими парті-
ями щодо того, аби НРУ пішов з ними 
у «блоці». Зрозуміло, переговори ве-
лися з рейтинговими партіями, які ма-
ють добрі шанси пройти до  парламен-

ту. Але вони, схоже, погребували під-
бирати Рух у попутники з його «рей-
тингом»? Фіаско завершилися навіть 
не перемовини, а їх спроба на найви-
щому рівні  з партією Президента По-
рошенка «Солідарність». Максимум, 
куди допустили голову Руху, — до од-
ного із заступників голови Адміністра-
ції Президента. Цей чиновник дав 
зрозуміти, що Рух до президентських 
дверей не підпустять. За іронією долі 
саме він зачитав потім на ювілеї хва-
лебне вітання Президента Рухові. 

З’їзду, проголосувавши за капіту-
ляцію партії, зосталося лише перейти 
до третього варіанту «участі партії» у 
виборах: затвердити список канди-
датів по мажоритарних округах, відте-
пер офіційно висунутих партією. Тро-
хи більше двох десятків людей. Крім 

самого голови партії, абсолютно не-
відомі загалу прізвища, переважно 
місцеві партдіячі. З’їзд заявив про 
готовність узгодити цих кандидатів із 
кандидатами інших державницьких 
партій по тих же округах і в разі потре-
би дозволив своїм партійцям знімати 
кандидатури на користь більш рейтин-
гових союзників з інших партій. 

Усе не так гладенько…
З’їзд практично вже завершу-

вався, розглянувши всі питання. Але 
найцікавіше почалося в останньому 
пункті порядку денного — «Різне». Це 

стандартний пункт, де озвучують різні 
репліки, заяви. Але, коли взяв слово 
перший заступник голови партії Іван 
Заєць, депутат парламенту 5-ти скли-
кань і багаторічний перший заступник 
голови влитої до Руху УНП, почали-
ся справжні дебати, без яких спробу-
вали обійтися на з’їзді. Іван Олексан-
дрович виголосив блискучу промо-
ву, як і завжди. Про те, що втрачаємо 
шанс оновити країну після Майдану. 
Про важливість парламентських ви-
борів, після яких тільки й можливе по-
вне оновлення влади. Про надзвичай-
но серйозну загрозу державі з боку 
внутрішніх ворогів, залишків старо-
го режиму, які знову можуть опини-
тися в парламенті. Нарешті, про те, як 
же Рухові потрапити до парламенту? 
Іти партією, списком, не наважилися, 
по мажоритарних округах, більш як 
по 20-ти, добре, як вдасться здобути 
хоча б один мандат. Тому Іван Заєць 
запропонував повернутися до варіан-
ту блокування і назвав, з ким саме. Це 
Радикальна партія Олега Ляшка. Ось 
із нею переговорів ще не завершено. 
Ляшко не дав чіткої згоди, але й не від-
кинув варіанту блокування. 

Іван Заєць говорив так перекон-
ливо, що після млявого обговорен-
ня Куйбіда поставив на якесь умовне 
голосування пропозицію піти на таке 
блокування чи, якщо вже обережніше, 
продовжити такі переговори. Прого-
лосували. Усі здогадувалися, що мова 
йтиме про надання Ляшком одного, 
максимум двох місць у прохідній час-
тині його списку. Скоріше за все, голо-
ві партії Куйбіді і Зайцю. Врешті в цьо-
му нема нічого поганого. 

Голова вже готовий був закрити 
з’їзд, але виявилося, що це ще не все. 
Слово взяв  столичний політолог, про-
фесор Валерій Бебик, один з висуну-
тих з'їздом  кандидатів по округу, і до-
волі переконливо закликав усе ж піти 
на вибори як партії, списком. А потім 
голова Київської обласної організа-
ції Руху не лише підтримав цю пропо-

зицію, а й відкинув варіант «блокуван-
ня», та ще й із партією Ляшка. 

Побачивши такий поворот подій, 
голова партії не став закривати з’їзду, 
а оголосив, що це вважатиметься 
лише його черговим етапом. 

Говорячи юридичною мовою, най-
ближчими днями з’їзд Руху може зі-
братися на свій третій етап і остаточ-
но визначитися щодо виборів. Юри-
дично можна переголосувати рішення 
про неучасть партії у виборах за спис-
ком і таки повноцінно піти на вибори. 
Але реально таке переголосування 
навряд чи відбудеться. Щодо блоку-

вання з Ляшком — усе визначиться 
найближчими днями. Існує і  календар 
виборчої кампанії, за яким реєстра-
ція партій на вибори завершується за 
кілька днів. 

Святкування
Голова партії не марно просив де-

легатів не розбігатися, бо навряд чи 
знаменитий зал Політехніки тріщати-
ме від учасників урочистостей. Не трі-
щав. Півтори сотні делегатів, ще дещи-
ця приїжджих, сотня-друга завсідни-
ків київських тусовок, плюс наловили 
трохи студентів, кому це було цікаво. 

Разючий контраст із помпезним 
святкуванням 20-річчя Руху  2009 
року за участю Президента України 
Ющенка в головному нашому палаці 
«Україна». Втім, справа не в помпез-
ності, а в настроях. Мінорний тон за-
дав перший голова Руху Іван Драч, ко-
трий через 25 років мусив констату-
вати і невиконання більшості програ-
мових положень Руху, окрім здобуття 
незалежності, яка нині просто під за-
грозою, і падіння авторитету Руху в 
суспільстві. При тому, що останнє яви-
ще Іван Федорович вважає неспра-
ведливим, і що Рух не треба принижу-
вати, а йому самому не варто само-
здрібнюватися, а треба мати гідність.

Якоюсь мірою уособленням слав-
ної історії і сумного сьогодення   Руху 
став виступ Миколи Поровського, 
власне, основна доповідь з історії 
становлення Руху. Хотілося сказати: 
«Честь і слава таким, як Поровський, 
які стояли біля джерел Руху». І додати:  
«Сумно за таких, як Поровський, котрі 
зліпили на хребті Руху і з його середо-
вища свої дрібні партійки і десятиліт-
тями тримають їх у політикумі, на його 
узбіччі, й не подумуючи об’єднати на-
ціонально-демократичні сили». 

На цьому тлі блискуче прозвучала 
велика вітальна промова Олега Ляш-
ка, суть якої, цитуючи нашого генія 
Шевченка, — «Борітеся, поборете», 
відстоюючи Україну.

* * *
Власне, у Руху три шляхи, три ва-

ріанти. Перший: чесно ліквідуватися 
фактично і юридично. Другий: існу-
вати юридично, бути мертвим чи на-
півмертвим фактично — сьогодніш-
ній стан. Третій: існувати і юридично, 
і фактично. Останній варіант, ще й з 
об’єднанням довкола себе національ-
но-демократичних сил, був би найкра-
щим. Але він можливий лише при до-
корінній перебудові партії, її очищен-
ні, перезавантаженні. Реально це чи 
ні? Багато відомих рухівців, з якими 
я говорив на з'їзді і святкуванні,  вва-
жають, що Рух — це лише славна істо-
рія, врешті, що «поїзд пішов». 

Але, серйозно критикуючи ниніш-
ній Рух, я, більше ніж багато хто, наїв-
но вірю в можливість оновлення Руху 
і закликаю до цього. Проголосували 
ж на з’їзді ось таке звернення: «З’їзд 
закликає всі національно-демокра-
тичні сили згуртуватися і йти на ви-
бори єдиним списком». Прекрасний 
правиль ний ритуальний заклик. Але, 
скажіть чесно, яка відстань від цьо-
го заклику — ЄДИНИЙ СПИСОК! — до 
його реалізації в період цієї виборчої 
кампанії? Мабуть, десь така, як від-
стань до Марса. Отже, «без надії спо-
діваймося»?

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

Рух нікуди ?
Народний Рух України 

на вибори як партія не йде

Святкування. На сцені — Василь Куйбіда,  Микола Поровський,  
Іван Драч. З вітанням виступає міністр культури Євген Ніщук.

Незмінний учасник рухівських акцій — знаменитий хор «Гомін» 
під керуванням Леопольда Ященка. 

Олег Ляшко в центрі уваги учасників свята.
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Тёплая компания друзей Кремля. Донецк, 2010 г. На фото (слева на-
право)  стоят: доцент Киево-Могилянской академии Вадим Менжулин, 

автор лозунга «За Родину! За Сталина!», зам. директора украинско-
го филиала так называемого Института стран СНГ Денисов, препода-
ватель Барышников. Сидят:  проректор ДонНУ Мармазова, директор 
упомянутого филиала Корнилов, московский пропагандист Чаленко.

6 Світ України

Губарєв із коловратом-свастикою 
на зібранні «Русского национального единства»

З ненавистю до України
Роками україноненависників, нині терористів-сепаратистів, пригрівали наші університети

Про велику кількість істо-
риків і наукових комуністів се-
ред ідеологів «ДНР». Чому істо-
ричний факультет Донецького 
національного університету 
став кузнею кадрів для «полі-
тичної еліти» сепаратистів.

«Губарєв вирощував у гуртожитку коноплі...» 

32-летний политолог Антон 
Круть в 2004 году окончил Донецкий 
национальный университет, из ко-
торого вышли многие знаменитые 
антиукраинцы — такие как Еле-
на Бондаренко, Николай Левчен-
ко, нынешние министры «ДНР». 
Учился на одном курсе с будущим 
самопровозглашённым губернато-
ром Донетчины Павлом Губаревым. 
Рекламщиком, который в довоенной 
жизни казался обычным донецким 
парнем — как говорят, не злоупотре-
блял алкоголем, воспитывал детей и 
подрабатывал «Дедом Морозом». Но 
вдруг очутился на гребне политичес-
кой волны: в новой роли «народного 
губернатора».

«Избрала» Павла своим вождём 
беснующаяся под Лениным толпа 
— представители «Русского блока», 
«витренковцы» и другие маргиналы, 
которых никто не воспринимал 
всерьёз, пока 1 марта за их спинами 
не выросли колонны жителей Ростова 
и титушек, в невероятном количестве 
завезённые в Донецк.

Уже 3 марта агенты Путина из чис-
ла донецких милиционеров и СБУшни-
ков провели Губарева в Донецкую об-
лгосадминистрацию, на сессию облсо-
вета. Провели прямо к трибуне, с ко-
торой наш наполеон заорал, выпучив 
глаза: «За мной тысячи вооружённых 
людей!» 

«Обозреватель» расспросил Анто-
на Крутя, как и чему учили будущего 
террориста на истфаке ДонНУ.

— Было тогда уже заметно, что 

Губарев «подаёт надежды»? Чем отли-
чался от других студентов будущий 
террорист?

— Поступили мы оба на истфак. 
Но я — на отделение политологии в 
1999-ом, а Павел — на отделение ис-
тории с русским языком преподавания 
в 2000-ом. Там не было никаких мос-
ковских перекосов, но Павел, уже по-
ступив, имел склонность к российской 
ультраправой идеологии. С первого 
года жизни в 3-ей общаге универа у 
него на стеночке висели российская 
свастика (коловрат) и портрет Стали-
на. Это все знали.

В учёбе он себя особо не прояв-
лял, зато припоминаю скандал, ког-
да Губарева и его соседей едва не 
выселили из общежития за то, что 
они выращивали в горшке на подо-
коннике коноплю. Он на всех смотрел 
свысока, производил впечатление че-
ловека очень высокомерного. Тако-
го себе фюрера, который знает некие 
недоступные остальным истины.

— И в московскую нацистскую 
организацию «Русское национальное 
единство» он в универе поступил?

— Не знаю, когда именно посту-
пил, но с первого курса он не скрывал 
этих взглядов. В круг его друзей вхо-
дил Мирослав Руденко, который сей-

час является депутатом самозвано-
го Верховного совета «ДНР», и Сергей 
Цыплаков, который заменял Губарева 
на митингах, пока Павел был в тюрь-
ме. Они все в одной комнате жили и 
вместе учились.

Заметную интеллектуальную ак-
тивность проявлял только один из их 
компании — Артём Ольхин, который в 
мае ездил с агитационным туром по 
городам Донецкой области, призывая 
людей идти на референдум. Во вре-
мя учёбы он ездил по научным кон-
ференциям об истории России, а сей-
час преподаёт историю детям в лицее 
«Наукова зірка Донбасу» при Донец-
ком национальном техническом уни-
верситете... Не сомневаюсь, что сво-
их симпатий от учеников не скрывает 
— увлечён идеей величия России. И 
довольно аргументированно эту идею 
транслирует.

— Тема величия России чем для 
нас чревата? 

— В понимании Ольхина и его ком-
пании величие России подразумевает 
ничтожность Украины. В их мозгах во-
обще нет никакой Украины, а украин-
ский народ — это только «заблудшая 
часть великого русского мира».

— Важно понять: откуда такое 
мировоззрение, как вуз относился к 
подобным взглядам?

— Скорее сдержанно. Руководство 
факультета не реагировало на это, зато 
подавляло национально-демократи-
ческие взгляды проукраинских студен-
тов. Их просили не высказываться, не 
ходить на украинские митинги. Впо-
следствии вызывали таких студентов в 
управление областного СБУ на профи-
лактические беседы. Всё это было ещё 
в начале 2000-х.

— А как так вышло, что в прави-
тельство «ДНР» попали действующие 
преподаватели украинского вуза? 
Вот Татьяна Мармазова, например, 
фигурировала в опубликованном на 
сайте «ДНР» списке в качестве мини-
стра образования террористической 
республики, потом это опровергла... 
Она всё ещё проректор Донец кого 
национального университета?

— Да. И атмосфера среди препо-
давателей ДонНУ, насколько я знаю, 
весьма угнетающая. Проукраински 
настроенные преподаватели ожидают 
«чисток». Если ничего не изменится в 
руководстве вуза, этого не избежать. 
Проректор Татьяна Мармазова — де-
путат Донецкого горсовета от ПР. Она 
и до Майдана оказывала сумасшед-
шее давление на студентов. Курирова-
ла явку студентов на выборах, контр-
олировала, чтобы давали высокий по-
казатель за ПР.

Меня лично в 1999 году во время 
президентских выборов вызывали и 
спрашивали: «Почему не голосовал во 
втором туре?» 

— ...А в итоге в общагах ДонНУ 
вместо студентов живут боевики.

— Мармазова говорит, что в мо-
мент их поселения находилась в отпус-
ке, но вопросы общежитий и профи-
лакториев всегда были под её шеф-

ством. Как проректора по воспита-
тельной и социальной работе. И у меня 
вопрос: кто дал разрешение селить 
«ДНРовцев» в общежитиях? В итоге на-
бора абитуриентов нет, мои знакомые 
имеют проблемы с получением дипло-
ма, вступительная кампания сорвана, 
начнётся ли новый учебный год — не-
известно.

— У вас в ДонНУ есть ещё такой 
преподаватель Барышников, которо-
го я видела прошлой осенью на так 
называемом «русском марше», вмес-
те со скинхедами он выкрикивал: 
«Слава России», «Украины нет»... Это 
что за персонаж?

— Сергей Барышников препода-
вал у меня политическую географию. 
Рекомендовал студентам книжку им-
перского шовиниста Александра Дуги-
на «Основы геополитики». Это тот Ду-
гин, который, пока Губарев сидел, да-
вал по скайпу наставления его жене 
— на тему, как проводить террористи-
ческую деятельность. Сейчас проводит 
в РФ митинги с требованием «Путин, 
введи войска». Дугин в рекомендован-
ной Барышниковым книжке на основа-
нии географического положения Рос-
сии утверждает, что она призвана до-
минировать на всём евразийском кон-
тиненте и подчинять своей воле другие 
народы, по сути — легитимизирует во-
енную агрессию Кремля. Барышников 
не говорил нам о других книжках Дуги-
на, где тот обосновывает полезность 
неофашизма, но само упоминание этого 
автора в вузах Украины — это дико.

— Кроме пропаганды дугинских 
идей, как я слышала, у вас есть пре-
подаватели, «повёрнутые» на теме 
православия?

— Был у нас ещё преподаватель 
Дмитрий Посредников, который прово-
дил собрания православного клуба «Пе-
ресвет» в аудиториях истфака. Привле-
кал студентов участвовать в мероприя-
тиях, где проводилась идея «симфонии 
светской и духовной власти». На этих со-
браниях поддерживалось российское 
самодержавие, с упором на российскую 
православную церковь. Внушалось, что 
Россия — последний оплот духовности. 
У меня с ним был конфликт на тему его 
антисемитизма. Посредников препо-
давал у нас историю политических уче-
ний. На лекции, посвящённой Спинозе, 
начал рассказывать, что «протоколы си-
онских мудрецов» и «кровавые наветы» 
имеют под собой основания. Иными 
словами: «Еврейское мировое прави-
тельство плетёт заговоры против Рос-
сии», а каббалисты используют кровь 
христианских младенцев в своих риту-
алах. Это было на третьем курсе, а сре-
ди слушателей лекции в тот момент си-
дели два студента-еврея. Они промол-
чали, а я взорвался. Сказал, что напишу 
докладную, если он будет нести антисе-
митскую ахинею.

— И двойкой для Вас это не за-
кончилось? 

— Я был отличником, так что По-
средников заткнулся. А меня не уди-
вило, что первым декретом «ДНР» стал 
тот, в котором евреям предписывалось 
встать на учёт и заплатить 50 долла-
ров взноса.

— «ДНРовцы» 
уверяли, что этот де-
крет — фейк. 

— Не фейк точ-
но. Возвращаясь к 
Барышникову, надо 
сказать, что его всё-
таки уволили из вуза в 
прошлом году. По слу-
хам — за взятки. А По-
средников и сейчас ра-
ботает. В состав «ДНР» 
он не вошёл, но актив-
но дружит с Мармазо-
вой, участвует в их по-
сиделках под назва-
нием «Русский клуб». 
Барышников — тоже 
член этого клуба. А 
также член «Избор-
ского клуба» — клу-
ба дугинцев. А ещё 
Барышников — член 
Верховного совета 
самопро возглашённой 
«ДНР». Как и другой наш 
преподаватель — Кирилл Черкашин.

— А этот преподаватель просла-
вился тем, что на днях сказал журна-
листу: «А ты почему у нас до сих пор не 
в подвале?» Ещё один представитель 
«цвета науки»?

— Это доцент, кандидат полити-
ческих наук, активный участник мар-
мазовского движения в университете. 
Он в мае провел пресс-конференцию 
по результатам проведённого им соц-
опроса о независимости «Донецкой 
народной республики». По его версии, 
жители области жаждут отделиться от 
Украины. И описанный вами случай 
угроз Черкашиным — не единичный. 
Он публично угрожал коллегам по ист-
факу, которые высказывали проукра-
инскую позицию: «Мы знаем, как зовут 
ваших детей и где они учатся».

Черкашин, кстати, участво-
вал в погроме офиса корпорации 
«Индустриальный союз Донбасса». 
Когда в раскуроченной офисной сто-
ловой люмпены радостно поглощали 
дармовые сосиски. Вот мораль русско-
го мира: кандидат наук — погромщик. 
Все эти люди — это компания украино-
фобов Александра Чаленко и Влади-
мира Корнилова.

— Корнилов — известный воспе-
ватель «Донецко-криворожской рес-
публики», можно сказать — идеолог 
«ДНР», который гордится деяниями 
террористов. Тоже учился на истфа-
ке ДонНУ?

— Да, и стоял у истоков движе-
ния за федерализацию. Ещё в 1989 
году совместно со старшим братом 
Дмитрием создал Интернациональ-
ное движение Донбасса под эгидой 
местного обкома Компартии Украины. 
Цель движения проста — противо-
действие Народному Руху Украины 
и движению за независимость. Ор-
ганизация была калькой с таких же 
интернациональных фронтов (они так 
и назывались) в Прибалтике. Были 
они созданы при поддержке КГБ для 
противодействия ожидаемому кра-

ху СССР. В 1991 году это Интердвиже-
ние вело контрагитацию против рефе-
рендума за независимость, а в 1994-
ом провело опрос жителей области за 
федерализацию Украины и придание 
русскому языку статуса второго госу-
дарственного. И во время агитации за 
этот референдум впервые появилось 
знамя «Донецкой народной республи-
ки» — именно такое, каким мы его ви-
дим сейчас.

— Ого! Значит, знамени «ДНР» 
уже 20 лет?

— Позже его Андрей Пургин (один 
из создателей запрещённой организа-
ции «Донецкая республика», судимый 
за подрывную деятельность — авт.) 
взял себе. А Корниловы в придачу со-
здали и самую украинофобскую газету 
региона — «Донецкий кряж». Где-то в 
середине 2000-х Владимир Корнилов 
возглавил в Киеве филиал обществен-
ной организации «Институт стран СНГ». 
Это киевский филиал московского об-
разования, имеющего подразделения 
по всему СНГ. В «институте» работали 
3 человека. А возглавлял «институт» 
известный враг Украины Константин 
Затулин, депутат Госдумы, которому 
запрещали въезд в Украину. Сейчас 
Владимир Корнилов в бегах, по слухам 
— в Нидерландах, а его детище в Укра-
ине возглавил другой выпускник ист-
фака — Денис Денисов.

— Прямо целое кубло у вас на 
истфаке...

— У нас на истфаке есть кафе-
дра политологии, которая выросла 
из кафедры теории научного комму-
низма. Эта кафедра была кузницей 
кадров для местного обкома КПУ и 
для КГБ. С приходом независимости 
Украины просто поменялась вывеска, 
а процессы и потоки остались прежни-
ми. Кафедра научного коммунизма 
переименовалась в кафедру полито-
логии, а её выпускники стали трудоу-
страиваться в то же здание — теперь 
бывшего обкома КПУ, которое пере-
именовали в облгосадминистрацию.

— Символично: сейчас это зда-
ние захвачено террористами, и в 
нём гордо восседает выпускник Гу-
барев... Могут ли такие товарищи, 
как Мармазова и Черкашин, покаять-
ся за совершённые ошибки и продо-
лжить преподавание?

— Я считаю, что эти люди дав-
но переступили все возможные 
нормы преподавательской этики и 
человеческой морали. Однознач-
но правоохранительные органы и суд 
должны сделать выводы. Но невоз-
можно провести декоммунизацию 
Донбасса и его интеграцию в украин-
ское государство, пока они сохраняют 
своё влияние на молодое поколение. 
Эти люди не только служат пропаган-
де России в украинском вузе, но и со-
здают невыносимые морально-психо-
логические условия для оппонентов, 
принуждая увольняться.

Автор: Татьяна ЗАРОВНАЯ
Джерело: «Обозреватель»

(«Українська правда»  — 
«Історична правда», 26.08.2014)

3 березня 2014 року. Губарєв розповідає про  
«тисячі озброєних людей», за ним — губернатор 

Донецької ОДА Андрій Шишацький
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Організація Об’єднаних 
Націй із питань освіти, науки і 
культури (ЮНЕСКО) доповнила 
свій перелік світової спадщини. 

Отже, до переліку світової спадщи-
ни ЮНЕСКО потрапили:

Дельта річки Окаванґо у Ботсвані 
(Африка) з унікальною екосистемою. 
Окаванґо не впадає в океан, її вели-
чезна маса води розчиняється в пус-
телі Калахарі.

Печера Шове на південному сході 
Франції з наскельними малюнками, 
яким 36 тисяч років.

Виноградники італійського регіону 
П’ємонт з їхніми мальовничими крає-
видами.

Турецьке місто Бурса та сусіднє 
село Джумаликизик, що зберегли ар-
хітектуру часів заснування Осман-
ської імперії.

Будівля тютюнової фабрики «Ван 
Нелле» в Роттердамі, що є взірцем 
інтернаціонального стилю (різновид 
модерну 1930  – 1960 років) у про-
мисловій архітектурі. Споруджена в 
1925 – 1931 рр. будівля фабрики є 
зразком інтернаціонального стилю: 
жодного «історичного» декору, рівні 
лінії, залізобетон, скло, відкриті про-
стори і функціональність.

Шовковий шлях — дорога за-
вдовжки 5000 кілометрів, що поєдну-
вала Китай із Середземномор’ям.

Дороги інків — мощені шляхи в 
Андах, прокладені давньою півден-
ноамериканською цивілізацією.

Великий канал у Китаї — найдо-
вша рукотворна річка у світі (майже 
1800 км).

До переліку світової спадщини 
ЮНЕСКО входять видатні культурні 
і природні цінності, що становлять 
надбання всього людства.

Україна представлена у списку 
світової спадщини ЮНЕСКО таки-
ми об’єктами: собором Святої Софії 
і Києво-Печерською лаврою в Киє-
ві, історичним центром Львова, бу-
дівлею Чернівецького університету, 
дерев’яними церквами східного об-
ряду в українських і польських Кар-
патах, античним Херсонесом, буко-
вими пралісами Карпат і геодезич-
ною дугою Струве.

У листопаді 2013 року повідо-
млялося, що в нинішньому році 
ЮНЕСКО розгляне можливість вне-
сення до переліку світової спадщини 
пам’яток Кримського ханства із Бах-
чисарайського історико-культурно-
го заповідника, але нині це немож-
ливо.

У липні 2012 року на сесії комі-
тету ЮНЕСКО було відмовлено у вне-
сенні Андріївської та Кирилівської 
церков у Києві до списку пам’яток 
світової спадщини.

У світовій спадщині ЮНЕСКО — 
поповнення

Могильні кургани на трасі Шовкового шляху 
в Казахстані. Бес-Шатир («п’ять наметів»), 
VI сторіччя. Загалом до Шовкового шляху 

ЮНЕСКО віднесло 33 пам’ятки 
(22 — в Китаї, 8 — у Казахстані 

й 3 — в Киргизстані).

Великий канал у Пекіні. Канал почав 
будуватися 1400 років тому — у V сторіччі 

до нашої ери. У X сторіччі спеціально 
для каналу винайшли шлюз.

Малюнки людини кам’яної доби з печери 
Шове. Дикі коні (тарпани), волохаті 

носороги і дикі буйволи (тури). Загалом 
у печері понад 300 малюнків. 

Також є багато людських слідів на підлозі.

Фрагмент дороги імперії інків. Загалом 
мережа тих доріг сягає 30 тисяч км у шести 
країнах: Колумбія, Перу, Еквадор, Болівія, 
Чилі, Аргентина. 6 тисяч із них потрапило 

до переліку ЮНЕСКО. Оскільки індіанці 
не знали колеса, їхні траси могли мати 

сходи або підвісні мости.

Оточений з трьох боків Альпами П’ємонт — 
один із найпівнічніших італійських регіонів.

Листи читачів нашої газети

Виборці відкликають 
мандат
Чи не вважає газета за доцільне звернути-

ся до політичних партій із закликом іти на вибо-
ри з відкритими списками, навіть якщо вибори 
підуть за старим Законом про вибори? І публі-
кувати ухвалені партіями рішення щодо цього в 
засобах масової інформації.

Також маю пропозицію щодо порядку від-
кликання народних депутатів України, Прези-
дента України, депутатів та голів місцевих рад.

Пропоную внести до Конституції України 
або до відповідного закону такий порядок від-
кликання народного депутата України:

1. Якщо більше ніж половина виборців (від 
числа тих, які взяли участь у виборах народно-
го депутата України) виборчої дільниці відпо-
відного виборчого округу заявили про необ-
хідність відкликання народного депутата Укра-
їни (шляхом збирання підписів самими вибор-
цями), то виборча комісія виборчого округу 
ЗОБОВ’ЯЗАНА вивчити думку щодо цього (про 
довіру виборців народному депутату) в усіх ін-
ших виборчих дільницях свого округу шляхом 
опитування всіх виборців даного округу.

2. Якщо більше ніж половина виборців (від 
числа, що взяли участь у виборах) виборчого 
округу підтримали вимогу про відкликання на-
родного депутата, Центральна виборча комісія 
України ЗОБОВ’ЯЗАНА АНУЛЮВАТИ МАНДАТ 
такого народного депутата. Без затвердження 
рішення виборців Верховною Радою чи будь-
ким іншим. Рішення ухвалили виборці — най-
вища інстанція у такій справі!

Відповідно до подібної схеми треба відкли-
кати і президентів, і депутатів нижчих рівнів.

До цього варто додати, що депутат чи пре-
зидент, відкликаний виборцями, позбавляєть-
ся всіх відповідних матеріальних привілеїв.

Ймовірно, що за наявності реальної мож-
ливості відкликання нардепа виборцями здій-
снення такої процедури буде вкрай рідкісним 
явищем, а депутати працюватимуть зовсім 
інакше: добросовісно, відповідально, з огля-
дом на думку виборців.

Олександр ШТАНЬ,
м. Чернігів 

На захист України
Крім державно-організаційних справ, наш 

Президент і уряд та вибрана Верховна Рада по-
винні зайнятись питанням УКРАЇНІЗАЦІЇ. Нас 300 
років деукраїнізувала брутальна царська влада, 
а московсько-комуністична націонал-шовініс-
тична варварська диктатура лише за згадуван-
ня про нашу рідну українську мову, національні 
цінності карала розстрілом без суду, запроторю-
вала за тюремні ґрати, вивозила в дику тайгу...

Потрібно провести ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ орга-
нізацій: духовних, наукових, військових, спор-
тивних, молодечих та інших. Особливо церков-
них єпархій і парафій, які були за часів Кучми 
зареєстровані по селах без згоди селян-мирян 
для УПЦ МП. Це явно є продовження духовної 
окупації України Московською патріархією.

На юридичному рівні всі старі українські 
святині мають бути повернені УПЦ КП, УГКЦ, 
УАПЦ, конфесіям, які стоять на ідейно-націо-
нальній історичній позиції.

Відносно ЗАМОРОЖЕННЯ ФІНАНСІВ Росії 
на Заході. Ці замороження, певно, тимчасово 
Путіну зашкодять, але не катастрофічно. Варто 
запропонувати Заходові, щоб визначили тер-
мін ВИКОНАННЯ ВИМОГ щодо проблем в Укра-
їні. В разі невиконання вимог ці фонди будуть 
використані для допомоги Україні як компен-
сація шкоди, завданої їй Росією.

Нашим дипломатам, публіцистам, журна-
лістам, письменникам треба доводити своїм 
колегам на Заході про цю хворобу світової ге-
гемонії Москви. 

Кордони між Росією і Україною мусять бути за-
криті. І запроваджено СТРОГУ ВІЗОВУ СИСТЕМУ. 

Упорядкувати назви. Компартію України 
Сталін фізично ліквідував. А КПУ в УРСР була 
філією КПРС. І тепер КПУ не є українська, вона 
далі є філією КПРФ. Так само — УПЦ МП. «У» 
вживається для обману мирян, по суті це філія 
Московської патріархії і духовний антиукраїн-
ський центр «русского міра»... 

Федір ГАБЕЛКО,
Австралія,

українець, читач газети «Світ-інфо»

Перемишль — чарівне старовинне місто на 
Сході Польщі, всього за кілька кілометрів від кор-
дону з Україною, зі Львівською областю. Тут вели-
ка українська громада, діє кілька українських на-
вчальних закладів, церков. 

Вже понад 10 років у місті працює  універ-
ситет — Державна Вища  Східноєвропейська 
Школа, польською — Panstwowa Wyzsza Szkola 
Wschodnioeuropejska w Przemyslu. 

Найбільш східний  університет Польщі  охоче 
запрошує на навчання українських юнаків і ді-
вчат. На 11 факультетах  можна здобути різнома-
нітні  сучасні професії. Випускники отримують ди-
плом європейського зразка, який дає можливість 
працювати у країнах Євросоюзу. Термін навчання 
по-європейськи  стислий — від 3 до 3,5 року. 

Навчання в університеті платне, як  і в біль-
шості вузів України.  Але існують стипендії для 
студентів. Є  сучасний гуртожиток. Для студентів 
з України, які мають Карту поляка, що видається 
тим, хто має в родоводі польське коріння,  навчан-
ня  безкоштовне, а стипендія  підвищена. 

У вільний від навчання час на студентів чекає 
захоплююче дозвілля.                     

Польський університет Перемишля 
запрошує  студентів з України

Отже, ті, кого зацікавило навчання в сусідній з нами країні Євросоюзу, звертайтеся до університету Перемишля. 
Поштова адреса університету: PWSW, ul. Tymona Terleckiego,  6, 37-700 Przemysl, POLSKA.  Тел.(з кодами Польщі і Перемиш-

ля): 48-16-73-55-100, факс: 48-16-73-55-101. Електронна адреса: rektorat@pwsw.pl. Інтернет-сторінка університету: www.pwsw.ue 
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12 вересня
1683 — відбулась Віденська бит-

ва, в результаті якої об’єднана армія 
Священної Римської імперії та Речі 
Посполитої на чолі з Яном III Собесь-
ким здобула перемогу над осман-
ським військом.

1990 — підписаний договір про 
об’єднання Німеччини.

Народилися: 1748 — Олексій Ро-
зумовський, граф, російський дер-
жавний діяч, син останнього гетьма-
на України Кирила Розумовського; 
1875 — Олександр Кошиць, україн-
ський композитор, диригент, етно-
граф; 1921 — Станіслав Лем, поль-
ський письменник-фантаст.

13 вересня
1848 — у Львівському універси-

теті створена кафедра української 
мови.

Народилися: 1894 — Юліан Ту-
вім, польський поет; 1922 — Марія 
Фішер-Слиж, американська лікар-
ка, українка за походженням, меце-
натка.

Померли: 1693 — Лазар Барано-
вич, український церковний, політич-
ний та літературний діяч.

14 вересня
1871 — розпочав свою діяльність 

перший в Україні банк — Харківський 
акціонерний земельний банк.

1911 — під час урочистих заходів 
на честь пам’яті Олександра ІІ в Києві 
був смертельно поранений прем’єр-
міністр Росії Петро Столипін.

1939 — у США авіаконструктор 
Ігор Сікорський підняв у повітря свій 
перший гелікоптер VS-300.

15 вересня
1916 — уперше в історії під час 

бойових дій були застосовані танки.
1971 — дванадцять канадців із 

Ванкувера заснували екологічну ор-
ганізацію «Greenpeace» («Грінпіс»).

Народилися: 1613 — Франсуа де 
Ларошфуко, герцог, видатний фран-
цузький письменник-мораліст; 1890 
— Агата Крісті, англійська письмен-
ниця; 1918 — Євген Стахів, керів-
ник українського підпілля на Донбасі 
в роки Другої світової війни; 1925 — 
Кирило Лавров, російський актор, ви-
ходець з України.

Померли: 1653 — Тиміш Хмель-
ницький, український військовий та 
політичний діяч, старший син Богда-
на Хмельницького; 1907 — Іван Кар-
пенко-Карий, український драматург, 
брат Миколи Садовського та Панаса 
Саксаганського.

16 вересня
1658 — гетьман Іван Виговський 

уклав із Польщею Гадяцький трактат 
про входження української козацької 
держави до складу Речі Посполитої.

2000 — День пам’яті (загибелі) 
журналіста Георгія Ґонґадзе.

Народилися: 1947 — Валерій 
Марченко, правозахисник, літерату-
рознавець i перекладач. Помер у тю-
ремній лiкарні в Ленінградi 7 жовтня 
1984.

Померли: 1967 — Павло Тичи-
на, український поет; 2001 — Леонід 
Осика, український режисер, сцена-
рист.

17 вересня
1787 — на Конституційній кон-

венції у Філадельфії ухвалена Кон-
ституція США.

1922 — у Берліні відбувся пер-
ший у світі публічний показ звуково-
го фільму.

Народилися: 1864 — Михайло 
Коцюбинський, письменник, громад-
ський діяч. 

Померли: 1940 — Панас Сак-
саганський, український актор, ре-
жисер, драматург і педагог; 1984 — 
Юрій Візбор, кіноактор, журналіст, 
бард, один із засновників авторської 
пісні.

18 вересня
Народилися: 1929 — Алла Гор-

ська, українська художниця і громад-
ська діячка, учасниця правозахисно-
го руху 1960-их років в Україні.

Померли: 1877 — Осип Бодян-
ський, український історик, філолог, 
перекладач.

19 вересня
1841 — побудована перша між-

народна залізниця (Страсбург — Ба-
зель).

1851 — у США вийшов перший 
примірник газети «New-York Daily 
Times». Через 6 років видання зміни-
ло свою назву на «New York Times».

1891 — до Монреаля прибули 
перші українські поселенці.

20 вересня
1519 — почалося перше навко-

лосвітнє плавання під керівництвом 
Фернана Магеллана.

Народилися: 1934 — Софі Ло-
рен, італійська кіноактриса, лауреат-
ка «Оскара». 

21 вересня
1949 — Мао Цзедун проголосив 

створення Китайської Народної Рес-
публіки.

Народилися: 1866 — Герберт 
Уеллс, англійський письменник-фан-
таст.

Померли: 1709 — Іван Мазепа, 
гетьман України в 1639 – 1709; 1832 
— Вальтер Скотт, шотландський пись-
менник; 1944 — Олександр Кошиць, 
український диригент і композитор.

22 вересня
1862 — президент США Авраам 

Лінкольн оголосив про звільнення 
негрів-рабів.

1939 — пройшов спільний радян-
сько-нацистський парад у Бресті.

1980 — у Польщі засновано 
профспілку «Солідарність».

23 вересня
1848 — американець Джон Кур-

тіс зробив першу жувальну гумку.
Народилися: 63 до н. е. — Октаві-

ан Август, перший римський імпера-
тор; 1872 — Соломія Крушельницька, 
українська оперна співачка; 1900 — 
Володимир Кубійович, громадсько-
політичний діяч, географ, демограф, 
голова Наукового товариства ім. 
Шевченка в Європі.

Померли: 1870 — Проспер Мері-
ме, французький письменник; 1937 
— Зиґмунд Фрейд, австрійський пси-
хіатр.

24 вересня
Народилися: 1894 — Роман Куп-

чинський, український поет, прозаїк, 
журналіст, композитор, критик.

25 вересня
1789 — Конгрес Сполучених Шта-

тів підтримав 10 поправок до Консти-
туції, які увійшли в історію як Білль 
про права.

Народилися: 1765 — Міхал Огін-
ський, польський композитор і по-
літичний діяч; 1881 — Лу Сінь, осно-
воположник сучасної китайської лі-
тератури; 1897 — Вільям Фолкнер, 
американський письменник, лауреат 
Нобелівської премії; 1906 — Дмитро 
Шостакович, російський компози-
тор; 1911 — Марк Бернес (справжнє 
прі звище Нейман), радянський ак-
тор кіно і виконавець пісень; 1920 — 
Сергій Бондарчук, кінорежисер та ак-
тор; 1932 — Анатолій Солов’яненко, 
український оперний співак.

Померли: 1970 — Еріх Марія Ре-
марк, німецький письменник.

Календар 
Чернігівщини
21 вересня 1897 р. у с. Герцаць-

ке Новгород-Сіверського повіту на-
родився Сергій Сидоренко, підпол-
ковник Армії УНР. 

23 вересня 1890 р. у Седневі 
народився Аркадій Казка, поет, пе-
рекладач, педагог, церковний діяч 
УАПЦ.

Календар всесвітньої історії

Стрічка «Людина з кіноапара-
том»  (1929) Дзиґи Вертова посіла 
першу сходинку найавторитетнішо-
го кінорейтингу, який оприлюднив 
Британський кіноінститут (BFI).

З більше 200 критиків і 100 
фільм мейкерів з усього світу, які взя-
ли участь у складанні цього рейтин-
гу, 110 назвали найкращим докумен-
тальним фільмом усіх часів україн-
ську стрічку.

Фільм «Людина з кіноапаратом»  
переміг у рейтингу журналу «Sight & 
Sound» попри те, що до нього було но-
міновано понад 1000 фільмів від за-
родження кінематографа до наших 
днів, кожен п’ятий з яких був знятий 
після 2000 року: тим неймовірніше, 
що німа стрічка 1929 року отримала 
таке визнання кінопрофесіоналів.

«Людина з кіноапаратом»  — дру-
га стрічка Дзиґи Вертова, створе-
на на Одеській кінофабриці ВУФКУ 
(Всеукраїнське фотокіноуправління) 
спільно з талановитим братом-опе-
ратором Михайлом Кауфманом.

Виключений із Совкіно, де пра-
цював доти, Вертов був запрошений 
до України керівництвом ВУФКУ, яке 
лояльніше ставилося до мистецьких 
експериментів, час яких у Росії вже 
минув.

Ліберальна політика українсько-
го уряду наприкінці 1920-х на проти-
вагу догматичній політиці в Росії спри-
чинила справжній потік еміграції кі-
номитців в Україну: свої експеримен-
ти змогли тут здійснити Дзиґа Вертов, 
Михайло Кауфман, Микола Шпиков-
ський, Іван Перестіані, Микола Охлоп-
ков та Володимир Маяковський, який 
створив для ВУФКУ три кіносценарії. 

Неоднозначно сприйнятий кри-

тиками й зовсім не зрозумілий ау-
диторії, авторефлексивний експери-
мент Вертова невдовзі був викрес-
лений з історії радянського кіно й на-
довго забутий.

«Людину з кіноапаратом»  згада-
ли лише в 1960-х роках по смерті ре-
жисера, коли кінематографісти фран-
цузької «нової хвилі»  заново відкри-
ли його творчість.

Знятий в Одесі, Києві та Харкові, 
фільм є методологічним посібником 
для кінодокументалістів і одночасно 
«фільмом про фільм», в якому порушу-
ються питання про природу безпри-
страсної фіксації реальності.

«Людина з кіноапаратом», мані-
фест Вертовської футуристичної кон-
цепції «кіноока»,  є взірцем неймовір-
ного монтажного експеримента, «кі-
носимфонії» про життя радянського 

мегаполіса, в якому ще рясно розли-
ті ознаки славетної політики україні-
зації — написи, гасла, плакати тощо.

Журнал «Sight & Sound» — най-
старіший з існуючих кіножурналів у 
світі, який виходить у Великобританії 
з 1932 року.

Від 1952-го щодесять років жур-
нал публікує рейтинги найвизначні-
ших ігрових фільмів усіх часів за ре-
зультатами опитувань сотень кіно-
професіоналів з усього світу.

Рейтинг «Sight & Sound» вважа-
ється найавторитетнішим у сере-
довищі кінематографістів. У цьому ж 
рейтингу, в якому не розрізнювали-
ся ігрові та неігрові фільми, «Людина 
з кіноапаратом»  посіла восьме місце 
серед фільмів усіх часів, що й спону-
кало BFI запровадити окремий рей-
тинг документальних фільмів.

Українську стрічку визнано 
найвизначнішим 

документальним фільмом усіх часів
Одні з оригінальних 

афіш фільму

У селі Щербанівка Обухівського району Ки-
ївської області відкрито пам’ятний знак коза-
кам і старшинам Щербанівської сотні Дніпров-
ської повстанської дивізії отамана Зеленого.

Про це повідомляє історичний клуб «Холодний Яр».
Під час урочистого мітингу, який вів дослідник по-

встанського руху, керівник клубу Роман Коваль, ви-
ступали родичі отамана Зеленого, краєзнавці, голови 
Київської та Закарпатської облорганізацій партії «ВО 
«Свобода» та інші.

На вшануваннях були присутні українці з Лівану та 
Німеччини.

Скульптор Михайло Горловий подякував односель-
цям зі Щербанівки, що допомогли йому вшанувати 
«земляків, які у війську отамана Зеленого відстоювали 
право нашого народу на державне життя».

Серед добровільних помічників скульптора були й 
родичі репресованого письменника Григорія Косинки, 
уродженця Щербанівки.

Співорганізаторами вшанувань виступили історич-
ний клуб «Холодний Яр» та військово-історичний клуб 
«Повстанець».

Данило Терпило, «отаман Зелений» — мешканець 
Трипілля, соціаліст-революціонер, активний учасник 
Української революції 1917 – 1921 років, організатор 
повстанського руху на Київщині.

Визнавав владу Української Народної Республіки. 
Наприкінці 1918 року на чолі Першої Дніпровської по-
встанської дивізії Терпило допоміг Директорії УНР ви-
бити з Києва уряд Української держави (гетьманату) 
Павла Скоропадського.

У січні 1919-го вступив у конфлікт із Симоном 
Петлюрою (лідером Директорії), відмовившись від-

правити свою повстанську дивізію на фронт проти 
більшовиків у районі Чернігова.

Тоді ж вступив у союз із більшовиками, але піс-
ля спроб останніх реформувати повстанську дивізію і 
реквізицій продовольства у селян Київщини розпочав 
повстання проти ленінців.

У квітні 1919 року загони Зеленого захопили прак-
тично весь регіон, на кілька днів — навіть Київ, змушу-
ючи більшовиків відтягувати значні сили з більшовиць-
ко-УНРівського фронту.

У липні 1919 року Зелений організував у Переяс-
лаві масовий захід, на якому було урочисто проголо-
шено скасування угод з Росією, укладених Богданом 
Хмельницьким 1654 року.

Загинув у бою з денікінцями у жовтні 1919-го.

Під Києвом відкрили пам’ятний знак 
повстанцям отамана Зеленого

Пам’ятний знак у процесі роботи скульптора. 
Фото: Павло Солодько

Від середини 1920-их років Всеукраїнське фотокі-
ноуправління (ВУФКУ) настільки розвинуло кіновироб-
ництво, що розпочало масовий експорт власної продук-
ції за кордон. У 1924 – 1925 рр. українські стрічки скла-
дали 7% у касових надходженнях російських кінозалів, 
у 1927 р. — 39%, у 1928 р. — 20% від усієї радянської 
кінопродукції.

Наприкінці 1927 року керівник ВУФКУ О.Шуб про-
гнозував, що найближчими роками Україна доведе 
кіновиробництво до ста фільмів на рік. Планувалося 
друкувати по 70 копій кожного фільму.

Українське кіно приносило чималі прибутки від 

продажу на Захід. 1926 року Україна стала другим піс-
ля США кінопостачальником для Німеччини. 

ВУФКУ прогнозувало: «Сто картин на рік, хоч би й не 
цілком використаних на закордонному ринкові, дадуть 
українській кінематографії кілька мільйонів валютою».

Від 1925 року ВУФКУ почало випускати власний 
журнал «Кіно». Постійним автором і фактичним редак-
тором журналу був Микола Бажан. Крім нього, на сто-
рінках журналу регулярно висловлювалися сценарис-
ти, режисери, актори, адміністратори.

«Кіно»  одержували паризька та лондонська бібліоте-
ки, академічна читальня в Празі, кіночитальня в Берліні.

Журнал «Кіно» — часи, коли українські фільми 
знімалися масово і з прибутком
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Iгнатiй Васильович Сахновський. 
Сотник iз Мени. І половина 

XVIII ст. Олiя, полотно. Художник 
невідомий. Портрет зберігається 

в Сосницькому краєзнавчому музеї 
ім. Ю. Виноградського.

«ЗОЛОТА КОМОРА» 
МЕНСЬКОГО СОТНИКА САХНОВСЬКОГО

Невтомному досліднику родинних 
зв’язків династії Сахновських, 
нащадку цього славного роду — 
Ігорю Костянтиновичу 
Сахновському — присвячую

Народження 
легенди

Земля Чернігівська багата 
на численні оповідки та перека-
зи. Однією з найбільш цікавих 
історій нашого краю, які сяга-
ють сивої давнини, є легендар-
на «золота комора» менського 
сотника Гната Сахновського, 
опис якої зустрічаємо в історич-
ному романі-хроніці Івана Кор-
бача — «Сотники».

Згідно з легендарною версі-
єю, менський сотник (на посаді 
в 1696 – 1722) Гнат Васильович 
Сахновський (Васютинський) 
восени 1708 року, коли шведська 
армія Карла XII перетнула кордон 
Гетьманщини, прийняв рішення 
врятувати сотенні активи та осо-
бисті статки. За його наказом ко-
заки зробили дубову дерев’яну 
скриню, обсмолили її і поклали 
туди коштовності. Скриню нібито 
опустили на дно річки Мена. За 
іншою версією, закопана скри-
ня була затоплена водами річки 
Остереч у так званому Куті, в ра-
йоні майже однойменного урочи-
ща Остреч.

За даними відомого менсько-
го краєзнавця Дмитра Панасо-
вича Калібаби (1925 – 2005), 
скарб менського сотника покла-
ли в діжки і у вищезгаданому міс-
ці затопили в болоті.

За сприятливої політичної си-
туації скарб мав знову знайти 
господаря і бути використаним в 
інтересах власника або ж пред-
ставників численного роду Сах-
новських, які досить довго керу-
вали менською сотнею.

Видозмінені, міфологізова-
ні та гіперболізовані версії поді-
бного характеру, вочевидь, є да-
леким відгомоном історії про ан-
глійський фрегат «Чорний принц» 
з 30 діжечками із золотом, що за-
тонув 9 листопада 1854 р. у Ба-
лаклавській бухті, та вантажопа-
сажирський радянський паро-
плав «Ленін» із трюмами кольоро-
вих металів, який підірвався на 
міні між Севастополем і Ялтою 27 
липня 1941 р. 

У роки Північної війни 1700 
– 1721 рр. сліди скарбу Сахнов-
ського загубилися. Відтоді Ме-
ною поповзли плітки, чутки, по-
брехеньки про «золоту комору», 
яку нібито колись сховав мен-
ський сотник. 

Трохи згодом стали з’являтися 
інші версії цього загадкового ар-
тефакту часів козаччини. Зокре-
ма, під час спілкування з жите-
лями Мени автору статті доводи-
лося чути про якийсь «міфічний 
корабель XIX ст., ущент наванта-
жений коштовностями, що зато-
нув у районі Остречі». Дехто роз-
повідав про «монгольське золо-
то» XIII ст., «відбите та сховане 
давньоруськими дружинниками 
під час сутички з татарськими 
баскаками, які, зібравши данину, 
поверталися в Орду».

Спаплюжена історія про «мон-
гольське золото», вочевидь, є не 
що інше, як штучно локалізова-
на легенда про загадкових зо-
лотих коней з рубіновими очима 
хана Батия (1227 – 1256), які ко-
лись прикрашали столицю Золо-
тої Орди м. Сарай-Бату.

Втім, розмаїття версій дав-
нього козацького скарбу Мен-
щини конкретизував письмен-
ник Іван Михайлович Корбач 
(н. 1926 р.). У романі «Сотники» 
він декілька разів акцентує увагу 

саме на сотенній скарбниці, зато-
пленій восени 1708 р. Автор на-
голошує, що, диктуючи власний 
заповіт сімейному вчителю Івану 
Шапці, сотник не згадав про за-
ховані ним скарби, тому нащадки 
їх не успадкували.

По собі Гнат Сахновський за-
лишив портрет, який разом із гра-
мотою російського царя Петра 
I знайшов у гр-на Покрашенка 
в селі Величківка відомий крає-
знавець Юрій Степанович Вино-
градський (1873 – 1965) і пере-
дав до Сосницького краєзнавчо-
го музею, де вони зберігаються 
донині.

Будучи літньою людиною, Гнат 
Васильович 24 червня 1732 р. 
добровільно зрікся влади, отри-
мавши попередню згоду від геть-
мана Данила Апостола. Спокуту-
ючи гріхи мирського життя, від-
даючи належне тогочасним тра-
диціям, Сахновський прийняв 
постриг, ставши ченцем Макса-
ківського монастиря.

«Свята брама одчинилась —
Козака впустили, 
І знов брама зачинилась,
Навік зачинилась
Козакові…».

Розчинившись у середовищі 
максаківських монахів, колишній 
сотник змінив ім’я, і останні роки 
життя провів у молитві, прагну-
чи по смерті потрапити до Цар-
ства Небесного. У Максаківсько-
му монастирі він і помер. Дата і 
причина смерті залишились не-
відомими. Спроба старшого сина 
Івана дізнатися щось про батька 
успіху не мала.

Після смерті Гната Васильо-
вича сліди «золотої комори» за-
губилися. Сахновський забрав із 
собою в могилу будь-які конкрет-
ні відомості про скарб, залишив-
ши нащадкам привід до роздумів 
про загадкове «Ельдорадо Мен-
щини», пошуки якого до цього 
часу були безрезультатними.

«Рубікон» і «Тулон» 
козацького 

центуріона Сіверщини
Мабуть, сучасному поколін-

ню важко усвідомити сутність 
подій кінця XVII – початку XVIII 
ст. Ще важче зрозуміти похо-
дження «скарбу Сахновських», 
які в нинішніх умовах отримали 
б статус регіональних олігар-
хів. Для з’ясування істини варто 
проаналізувати життєвий шлях 
головного героя цього напівде-
тективного сюжету в контексті 
опису історичних реалій того 
часу.

Національно-визвольна ві-
йна українського народу під про-
водом Богдана Хмельницького 
вивела на авансцену історії нову 
політичну еліту — українське ко-
зацтво. Цей донедавна маргі-
нальний прошарок суспільства 
перетворився на правлячу вер-
хівку, яка керувала козацькою 
державою. Незважаючи на від-
сутність досвіду адмініструван-
ня, козацтво перебрало на себе 
функції керівної суспільної лан-
ки. Усунувши від влади польські 
владні структури, українці поча-
ли формувати свої військово-по-
літичні органи управління — пол-
ки і сотні. Їх кадрове забезпе-
чення залежало від адміністра-
тивної вказівки зверху (гетьман, 
генеральна військова канцеля-
рія, полковники) та демократич-

ної (з часом формальної) ротації 
знизу за рахунок представників 
архаїчних регіональних владних 
інститутів, так званих посполи-
тих. Сотники ставали прообра-
зом давньоримських центуріонів, 
які поряд з військовими функція-
ми уособлювали собою владу на 
місцях.

Одним із таких представників 
менської регіональної еліти був 
патріарх династії Сахновських 
— Сахненко Василь Софонович 
(? – бл. 1681). Відомо про нього 
небагато. За версією українсько-
го професора Віктора Миколайо-
вича Заруби (н. 1957 р.), Василь 
Сахненко мав власний герб і з ча-
сом, прагнучи надати шляхетних 
рис своїй династії, змінив прізви-
ще Сахненко на Васютинський. 
У присяжних книгах Ніжинського 
полку 1654 р. записаний козак 
бабського куреня менської сотні 
Васка Софонов, що є спаплюже-
ним російським варіантом імені 
та прізвища Василя Сахненка. 
Згідно з даними доктора історич-

них наук, професора Володими-
ра Володимировича Кривошеї 
(н. 1959 р.), 1662 р. Василь Сах-
ненко обіймав посаду менського 
сотника, а в 1672 – 1677 рр. був 
менським городовим отаманом.

Син Василя Сахненка Гнат чи 
то власним розумом, чи слухаючи 
поради тата, усвідомив перева-
ги владного статусу. Після смер-
ті батька 1681 р. він став керів-
ником киселівської сотні. У 1693 
р. Гната Васильовича Сахнов-
ського (Васютинського) обрали 
менським городовим отаманом. 
У 1696 р. він на короткий термін 
знову став киселівським сотни-
ком. Того ж року його затвердже-
но на посаді менського сотника, 
яку він обійматиме до 1722 р. До 
речі, Гнат Васильович Сахнов-
ський був менським сотником 
майже 26 років — найдовше з 
усіх відомих його попередників і 
наступників. Його правління збі-
глося з одним із найскладніших 
етапів козацької доби. Досить 
буремна і непередбачувана пер-
ша половина XVIII ст. вважаєть-
ся періодом посилення проце-
сів деавтономізації Гетьманщи-
ни з боку Московії. У 1709 р. Гнат 
Сахновський став чернігівським 
полковим обозним. Цю посаду 
йому буде надано вдруге. Упро-
довж майже 10 років — з 1722 
(1723) по 1732 рр. — Гнат Васи-
льович Сахновський знову чер-
нігівський полковий обозний. У 
1726 р. — чернігівський наказ-
ний полковник.

Слід відзначити і військовий 
досвід Гната Сахновського. Ві-
домо, що менська сотня брала 
участь у воєнних кампаніях часів 
гетьманування Івана Мазепи та в 
подальші роки. Бойові дії, згідно 
з умовами Коломацьких статей, 

велися за межами Гетьманщини, 
зокрема в Прибалтиці.

Гнат Сахновський відомий та-
кож і як меценат. У 90-ті роки XVII 
ст. він побудував у Мені дерев’яну 
Троїцьку церкву, яка простояла 
майже сто років. Мав двох синів 
— Івана та Петра, двох доньок 
— Феодору й Ірину, через шлюби 
яких поріднився із представни-
ками впливових родин Гетьман-
щини: Михайлом Забілою, Федо-
ром Лисенком, Михайлом Мілев-
ським, Іваном Троцьким. Родинні 
зв’язки сприяли входженню ди-
настії Сахновських до кланово-
олігархічних структур української 
козацької держави, закріпивши 
за нею право керувати менською 
сотнею та періодично входити до 
старшинського синкліту чернігів-
ського полку.

Втім, «Тулон» Сахновського 
розпочався восени 1708 року. В 
ході ситуативної зміни сюзере-
на Гнат Васильович під впливом 
об’єктивних обставин опинився 
у таборі Петра I. За іншою версі-
єю, він свідомо поїхав «на поклін» 
у ставку Олександра Меньшико-
ва, яка знаходилася в Макошині. 
Перейшовши в такий спосіб Рубі-
кон, Сахновський фактично став 
колаборантом. Чи можна в цій 
ситуації засуджувати Гната Сах-
новського? Мабуть, ні, адже мен-
ська сотня не могла протистояти 
російській армії, а шведська була 
далеко. До того ж він як дбайли-
вий градоначальник не міг допус-
тити розорення краю і знищення 
міста, що вже траплялося в попе-
редні періоди історії.

Відійшовши від гетьмана Ма-
зепи, Сахновський зробив ставку 
на московитів. І, як показав час, 
не помилився. Цар Петро I щедро 
платив за «верноподданичество 
малоросов». Дехто з них отримав 
щедрі царські дарунки у вигляді 
грошей, маєтків, земель, насе-
лених пунктів і посад. Не обійшов 
цар увагою і Гната Сахновсько-
го. З рук російського чиновника 
графа Гаврила Головкіна (1660 
– 1734) у Сумах 17 січня 1709 р. 
менський сотник отримав гра-
моту, яка закріплювала за ним 
села Феськівку та Величківку, 
без козаків. Наявність грамоти 
відкривала перед Гнатом Васи-
льовичем шлях до карколомної 
кар’єри, роблячи його майже не-
доторканною особою.

І Сахновський, і його нащад-
ки скористалися цим шансом. Як 
свідчить історія, рід Сахновських 
досить довго тримав владу на 
Менщині. Зокрема, син Гната Ва-
сильовича Іван (з 30 січня 1739-
го по березень 1760) та онук 

Яким (у 1769 р.) обіймали посаду 
чернігівського полкового обоз-
ного.

Цьому значною мірою спри-
яв вчинок Гната Сахновського, 
жалувана грамота Петра I, ро-
динні зв’язки та особистий та-
лант енергійних представників 
роду. Загалом династії вдалося 
відносно безболісно подолати 
всі негаразди XVIII ст. Можливо, 
цьому сприяла реалізація прихо-
ваних статків їхнього пращура, 
які використали з метою зміц-
нення свого авторитету? Адже 
період занепаду Гетьманщини 
— досить ризикований час, епо-
ха тотальної корупції, коли пере-
січний чиновник не зміг би себе 
реалізувати, не маючи належної 
протекції, що, як відомо, досяга-
лася завдяки щедрим дарункам 
у вигляді хабарів. Без наявно-
го стартового капіталу досягти 
і тримати владу було неможли-
во. Активи Сахновських у вигля-
ді «золотої комори» цілком могли 
виявитися цільовим фінансовим 
фондом, реалізація якого дозво-
лила їм закріпитися на владному 
Олімпі.

З часом рід Сахновських пе-
ретворився на впливову динас-
тію Менщини, яка мала великі 
земельні угіддя, маєтки, млини, 
сіножаті й пасовиська, вирощу-
вала тютюн, торгувала всіляким 
крамом. Відомо, що роди Забіл і 
Сахновських були найбагатшими 
власниками на Менщини.

Після ліквідації Гетьманщини 
у 1764 р., скасування посади со-
тника у 1781 р. та полково-сотен-
ного устрою у 1782 р. Сахновські, 
отримавши дворянський титул, 
перетворилися на поміщиків і на-
віть мали власний герб, затвер-
джений Герольдією Російської ім-
перії.

Ранг сотника, згідно з «Табе-
лем про ранги», автоматично від-
носив його до чиновників X кла-
су, надаючи їм статус колезького 
секретаря, що дорівнював чину 
поручика в регулярній армії. На-
лежність до дворянського стану 
відкривала перед Сахновськими 
широкі можливості, принаймні 
шанс зробити військову кар’єру 
або просунутися вгору феодаль-
ними щаблями.

Перетворившись на нове 
українське панство, нащадки роду 
з роками лише згадували, що їхні 
предки були центуріонами Мен-
щини в козацькі часи. Після бу-
ремних подій громадянської війни 
1918 – 1921 рр. майже всі вони 
полишили рідний край, залишив-
ши по собі пам’ять та окремі речі, 
які сьогодні зберігаються в 
Сосницькому й Менському 
краєзнавчих музеях.

Грамота Петра I менському 
сотнику Гнату Васильовичу 

Сахновському від 17 січня 1709 р. 
«Наше царское величество 

пожаловали… сотника Игнатия Васи-
льева за его к нам великому госуда-
рю службы и показанную верность в 
настоящей случай измены бывшего 

гетмана Мазепы». Зберігається 
в Сосницькому краєзнавчому 
музеї ім. Ю. Виноградського.

Родовий герб Сахновських. 
З «Малоросійського гербовника» 

В. Лукомського та В. Модзалевського.



№38   11 вересня 2014 року№38   11 вересня 2014 року1010 Світ історії Чернігівщини

9 Коштовний 
артефакт 

козацької доби, 
який міг існувати

Життя Гната Васильовича 
Сахновського можна умовно 
розділити на два етапи — до 
Полтави та після неї. До 1709 
року менський сотник жив як 
звичайний чиновник регіональ-
ного масштабу, який теоретич-
но міг накопичити чималі ко-
шти, втілені у славнозвісний 
скарб, схований від сторонньо-
го ока восени 1708 р.

На жаль, історія не зберегла 
більш конкретних і достовірних 
відомостей про скарб Гната Сах-
новського, його вміст, характер 
походження, специфіку схову. 
Та й термін «золота комора», ма-
буть, зірвавшись у когось з язи-
ка, так і залишився у пам’яті на-
родній. Імовірно, у менян XVIII ст. 
комора асоціювалася з місцем 
перебування краму, який визна-
чав достаток роду. Місцем пере-
бування статків традиційно була 
скриня, що стояла в сінцях або в 
коморі. Тому, поклавши в «скри-
ню» сотенну скарбницю, мен-
ський сотник затопив її у «комо-
рі», себто залишив у місті схову.

Практика довірити багатство 
землі чи воді є традиційним ме-
тодом, відомим з давніх-давен. 
Відсутність банків та фінансових 
офшорів змушувала людей дові-
ритися природі. Особливої май-
стерності у цьому досягли за-
порожці. За переказами кожен 
запорожець мав  потаємне міс-
це, де зберігався його власний 
скарб. Іноді запорожці ховали 
скарби під водою, у щільно за-
критих діжках, обмазаних смо-
лою або дьогтем. Історія до цьо-
го часу зберігає оповідки про 
численні багатства запорозьких 
козаків, які акумулювали міль-
йони за рахунок накопичення та 
реалізації воєнної здобичі. Але 
часто козаки заповідали багат-
ство родичам або церкві, не за-
бувши при цьому про своїх по-
братимів.

Якщо запорожець вирішував 
доживати віку в одному з монас-
тирів, спокутуючи там свої гріхи, 
то заповідав свій скарб і майно 
духовній обителі. Відомий факт, 
коли колишній кошовий отаман 
Пилип Федоров «подякував Січ 
за панство», полишив її і пішов 
у Самарсько-Миколаївський мо-
настир, де і помер у 1795 р. на 
101-ому році життя.

Достеменно невідомо, чи ко-
закували Васюти (Сахновські) до 
середини XVII ст. і чи належали до 
Менського куреня Запорозької 
Січі. Судячи з усього, представ-
ники роду Сахновських не мали 
жодного стосунку до подій націо-
нально-визвольної війни 1648 – 
1657 рр. Принаймні у Зборівсько-
му реєстрі 1649 р. їхніх прізвищ 
чи прізвиськ не виявлено. Отже, 
рід Сахновських міг не належати 
до так званої козацької еліти, яка 
піднялася за рахунок війни з Річ-
чю Посполитою. Водночас мода 
на козакування, що почала про-
являти себе в другій половині XVII 
ст., відкрила перед ними шанс 
стрибнути із «грязі в князі». Воче-
видь, цим шансом вони і скорис-
талися.

Отже, виникає цілком при-
родне запитання: за рахунок чого 
вже другий відомий представник 
вищезгаданого роду — Гнат Ва-
сильович Сахновський — у пері-
од каденції на посаді менського 
сотника міг накопичити такі ве-
личезні багатства, які, мабуть, 

складали значну частину «золотої 
комори»? 

З метою теоретичного ви-
явлення скарбу Сахновського 
варто проаналізувати посадо-
ві можливості, що відкривалися 
перед окремими посадовцями в 
роки Козаччини.

Від часів національно-ви-
звольної війни у збройних си-
лах Гетьманщини сотник був не 
тільки командиром підрозділу, а 
й головою сотенної адміністра-
ції однієї з територіальних оди-
ниць полку. Він призначав сотен-
ну старшину: сотенного писаря, 
двох сотенних осавулів і сотен-
ного хорунжого. До кола осно-
вних обов’язків цього козацько-
го центуріона входило забезпе-
чення бойової готовності сотні, 
командування сотнею під час 
воєнних дій, організація госпо-
дарського життя і збору подат-
ків на території сотні, головуван-
ня у сотенному суді тощо. Таким 
чином сотник зосереджував у 
своїх руках адміністративну, вій-
ськову, фіскальну і судову владу 
в межах території, на яку розпо-
всюджувалася його юрисдикція.

Сотенні суди розглядали ци-
вільні і кримінальні справи сотен-
них старшин та козаків. У другій 
інстанції сотенні суди розгляда-
ли апеляції на рішення сільських 
судів у справах сільських козаків. 
Апеляція на рішення самого со-
тенного суду подавалася до пол-
кового суду та полкової канцеля-
рії, яка, з огляду на неосвіченість 
населення, була досить рідким 
явищем.

На відміну від полкового 
суду, в сотенному суді була від-
сутня посада сотенного судді, 
тому його функції виконував со-
тник. Компетенція сотенних су-
дів щодо кримінальних справ іс-
тотно обмежувалася полковими 
та іншими вищими судами.

Прийнявши позов до розгля-
ду і провівши попереднє розслі-
дування, сотенні суди переда-
вали матеріали полковнику для 
ухвалення вироку. Смертні виро-
ки ухвалювалися лише за учас-
ті члена вищого, у т. ч. магістрат-
ського, суду, а право помилуван-
ня належало полковнику і ви-
щим судам.

Здійснення правосуддя — 
вельми прибуткова справа. Іс-
торія замовчує, наскільки висо-
коморальною людиною був Гнат 
Сахновський і чи завжди відмов-
лявся від подарованих та «нако-
лядованих» дарунків. Ухвален-
ня не лише судових, а й кадрових 
рішень за славною українською 
традицією передбачало подяку у 
вигляді могорича. Та чи завжди в 
ті часи могорич мав сучасний фор-
мат, стверджувати не можемо.

Особливим місцем в якос-
ті життєдайного джерела акти-
вів «золотої комори» могла бути 
і фіскальна політика сотенного 
очільника Менщини. Номіналь-
но податки йшли на розбудову 
території сотні. Однак не виклю-
чено, що частина місцевого бю-
джету в досить непрозорий спо-
сіб акумулювалася («прилипа-
ла до рук») на «особистих рахун-
ках» сотника Сахновського, який 
міг стати частиною корупційної 
схеми, а можливо, і «хрещеним 
батьком» Менщини нової доби. У 
будь-якому випадку наведені ар-

гументи вкотре підтверджують 
тезу французького теоретика 
анархізму П’єра-Жозефа Прудо-
на (1809 – 1865) про те, «що всі 
великі капітали зароблені не-
чесним шляхом».

Як зазначає кандидат істо-
ричних наук Дмитро Вікторович 
Казіміров (н. 1985 р.), «тогочас-
на Мена не мала магдебурзь-
кого права». Тому реальні орга-
ни місцевої влади концентрува-
лися навколо сотенного уряду, 
який очолював сотник. У політи-
ко-правовому сенсі сотник нага-
дував сучасного голову райдер-
жадміністрації, фінансові мож-
ливості якого витікали з його 
функціональних обов’язків. Над-
мірне зосередження влади ство-
рювало небезпечний прецедент 
для зловживання нею. Іншими 
словами, багатство сотник міг 
накопичити як у законний, так і у 
протизаконний спосіб. Про його 
розмір можемо лише здогадува-
тися.

Достатньо згадати головно-
го героя повісті «Вій», знамени-
того гоголівського Хому Брута, 
який за триношне читання Псал-
тиря біля домовини з померлою 
панночкою мав отримати 1000 
червінців від її батька, котрий, 

до речі, також був сотником. Ця 
пригодницька історія, вигадана 
Миколою Васильовичем Гого-
лем, привертає до себе увагу ще 
одним фактом — напіврабською 
залежністю пересічного київ-
ського бурсака від всевладного 
«регіонального князька», засму-
ченого смертю єдиної доньки…

Однак вважати Гната Васи-

льовича корупціонером не вар-
то. Він мав можливість цілком 
легально, хоча і з ризиком для 
життя, наповнити діжечки чер-
вінцями та іншим ліквідним кра-
мом. Доведено, що, очолюю-
чи менську сотню, Гнат Сахнов-
ський брав участь у подіях Пів-
нічної війни. У 1702 р. козаки 
менської сотні вели бойові дії в 
Прибалтиці над річкою Шелди-
хою в урочищі Лопі. Як зазначає 
Д. Казіміров, менський сотен-
ний загін був найбільшим у Чер-
нігівському полку. Керівний ста-
тус Сахновського дозволяв йому 
мати низку переваг щодо розпо-
ділу та отримання воєнних трофе-
їв, які також могли бути долучені 
до сотенної скарбниці.

Інший легальний спосіб при-
множення капіталу — отримання 
прибутку від господарської діяль-
ності. Як зазначалося раніше, Сах-
новські були однією з найбагат-
ших родин Менщини. Цей процес 
стартував саме за часів сотнику-
вання Гната Васильовича. Ці пози-
ції з роками лише зміцнювалися.

Ще одним можливим сегмен-
том прибутків менського сотника 
Гната Сахновського були гарні сто-
сунки з релігійною владою. Відо-
мо, що від середини XVII ст. Мена 
спочатку була центром протопо-
пії, а потім — одного з трьох наміс-
ництв у складі Чернігівської єпар-
хії. Церква віддавна була одним з 
найбагатших організаційних інсти-
тутів, а її вплив на свідомість сус-
пільства можна порівняти з сучас-
ними ЗМІ. Богоугодні справи, такі 
як щедрі асигнування на потре-
би церкви, будівництво у 1697 – 
1698 рр. Троїцької церкви в Мені, 
адміністративна та юридична під-
тримка духовенства, сприяли під-
вищенню рейтингу Гната Сахнов-
ського. Його авторитет і церков-
на підтримка забезпечили роз-
ширення меж власних володінь за 
рахунок скуповування землі в бід-
них козаків та посполитих селян. 
Ці ділянки долучалися до рангових 
земель сотника, що поступово пе-
ретворювало Гната Васильовича 
на регіонального магната.

Отримавши посаду полково-
го обозного, Гнат Сахновський 
став другою людиною у Чернігів-
ському полку. Не треба забува-
ти, що посада полкового обозно-
го була найвищим рангом після 
полковника. Полковий обозний 
належав до полкової старшини і 
входив до полкової ради. Він ке-
рував полковою артилерією, ві-
дав постачанням полку і частіше 
від інших старшин був наказним 

полковником під час довготри-
валої відсутності полковника. 
Таким чином, полковий обозний 
ставав віце-полковником і вод-
ночас інтендантом обласного 
масштабу.

У 1726 році Гнат Сахновський 
став наказним полковником. Це 
був зеніт слави колишнього со-
тника Менщини, який розширю-
вав коло його можливостей сто-
совно примноження прибутків. 
Для усвідомлення потенційних 
фінансових можливостей пол-
ковника варто пригадати гого-
лівського Тараса Бульбу, який 
ладен був заплатити 5000 чер-
вінців єврею Янкелю, якщо той 
організує йому візит до Варша-
ви, де мали стратити сина Буль-
би — Остапа.

Зважаючи на функціональ-
ні обов’язки і можливості пол-
ковника та полкового обозного, 
середню ланку адміністратив-
ної посади Гетьманщини могла 
займати лише довірена особа з 
гарною репутацією, не позбав-
лена підприємницько-комерцій-
ного хисту. І хоча Сахновський 
перебував на посаді полкового 
обозного та наказного полков-
ника за межами хронологічної 
оповідки про «золоту комору», 
цінність цієї інформації полягає 
в тому, що вона характеризує по-
тенційні можливості нашого ге-
роя щодо створення нової, більш 
законспірованої, значно масш-
табнішої «золотої комори», про 
яку вже ніхто з менян не тереве-
нив. Але це вже зовсім інша істо-
рія…

Отже, зважаючи на статус 
особи, її потенційні адміністра-
тивно-економічні можливості, 
Гнат Васильович Сахновський 
теоретично міг накопичити вель-
ми значні капітали, які втілилися 
в легендарну «золоту комору».

Якщо скарбницю було захо-
вано, то коли і де це відбулося? 
Беручи до уваги той факт, що 
шведська армія перетнула кор-
дон Гетьманщини 21 вересня 
1708 р. у районі с. Дрокове на 
Стародубщині, менський сотник 
мав діяти блискавично. Вже на 
початку жовтня шведи зайняли 
територію північних полків, тому 
скарбницю мали сховати на-
прикінці вересня — на початку 
жовтня. У будь-якому разі такий 
цінний і стратегічно важливий 
артефакт довго не ховати було 
небезпечно. Дотримуючись ціл-
ковитої секретності, скарб треба 
було охороняти, постійно зміню-
вати місце дислокації. Не можна 
виключати і спокусу, яка могла 
спричинити бунт вірних та відда-
них людей з фізичною ліквідаці-
єю менського центуріона. Якщо 
скарбницю не відправили до 
Чернігова, у полк, боячись втра-
тити дорогою, то найпевніше, що 
її вирішили сховати у межах мен-
ської сотні.

Найголовніше питання: де її 
сховали? У річці чи в болоті? В 
урочищі Остреч чи в районі Мак-
саківського монастиря, де зна-
йшов останній прихисток ко-
лишній сотник Менщини, який у 
статусі монаха до останніх днів 
залишався її охоронцем? Який 
вигляд має прикметне місце 
знаходження скарбу? Чи сві-
титься місце скарбу до або піс-
ля опівночі? Чи горить цей скарб 
у ніч проти Великодня, і чи мож-
на його відшукати, зірвавши цвіт 
папороті? Чи зберігся він до на-
ших днів, чи його хтось колись 
уже знайшов? І чи був цей скарб 
насправді, а може, це не більше 
ніж легенда? 

Олександр САЛТАН

Про автора: Олександр Сал-
тан — кандидат історичних наук, 
доцент. Живе і працює в Харкові. 
Уродженець міста Мена.

Максаківський монастир

Сотник. Початок 70-х років XVIII ст. 
З малюнка О. Рігельмана.

«ЗОЛОТА КОМОРА» 
МЕНСЬКОГО СОТНИКА САХНОВСЬКОГО
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      Світ історії
Данило Яневський

Загублена історія 
втраченої держави

С. Петлюра
За по-

ходженням 
— зі свяще-
ницької ро-
дини. Осві-
та — цер-
к о в н о - п а -
рафіяльна 
школа. Ви-
к л ю ч е н и й 
з Полтав-
ської духовної семінарії, на-
вчався на курсах україно-
знавства. 38 років.

Як це не дивно, але нам 
не пощастило виявити жод-
ної об’єктивної наукової роз-
відки про погляди на держав-
не будівництво людини, яка є 
чи не уособленням так званої 
«Української революції», осо-
бливо в 1919 – 1920 рр. У 
грубезному труді В. Солдатен-
ка розділ про народження та 
перші роки життя С. Петлюри 
має красномовну назву «Без 
особливих прикмет»[77]. У 1895 
р. вступив до семінарії. «На-
вчався нерівно», вже в пер-
шому класі був залишений на 
другий рік. 1901 р. із семіна-
рії був виключений. Не маю-
чи освіти та професійних зви-
чок, опинився на соціальному 
дні, перебивався випадкови-
ми заробітками. 1904 р., не 
маючи ні яких повноважень, 
узяв участь у роботі I з’їзду Ре-
волюційної Української пар-
тії, «майже автоматично пере-
творюючись з периферійного 
працівника на діяча «центру», 
«підпав під вплив В. Винничен-
ка та В. Антоновича». При цьо-
му майбутній вождь Директо-
рії «ніколи не відзначався ак-
тивною партійною діяльністю». 
Це і не дивно, адже політичні 
погляди у Симона Васильови-
ча були відсутні настільки, що 
він одночасно редагував і лі-
беральну «Раду», яку видавав 
своїм коштом Є. Чикаленко, 
і «екстремістське» соціал-де-
мократичне «Слово». У 1908 
р. Петлюра після відомого кон-
флікту з українськими есде-
ками переїхав до Петрогра-
да, де працював бухгалтером 
і де, вірогідно за рекоменда-
цією М. Грушевського, вступив 
до Братства «вільних мулярів». 
Переїхавши до Москви 1910 
р., став редактором «Украин-
ской жизни», «зосередившись 
на національно-культурних 
проблемах». Перша світова 
війна внесла свої корективи: 
Петлюру було мобілізовано до 
лав діючої армії. Якщо точно — 
санітаром на Західний фронт, 
але невдовзі брати «підшукали 
престижну та прибуткову по-
саду»: Симон Васильович став 
земським діячем[78]. Із цим ін-
телектуальним та політичним 
багажем і поринув у 1917 р.

М. Порш
Д а н і 

про похо-
дження та 
освіту від-
сутні. 36 
років.

«Один з 
найактив-
ніших ді-
ячів укра-
їнської ре-
в о л ю ц і ї » , 
завдяки якому Революційна 
Українська партія (РУП) — пред-
теча УСДРП — нараховувала на 
початку XX століття аж три гурт-
ки (!), «які налічували 18 робіт-
ників, під впливом яких перебу-
вало 40 осіб», «перейняла назву 
УСДРП і перейшла на соціал-де-
мократичні позиції». Саме Мико-
лі Поршу деякі сучасні його біо-
графи приписують «визначний 
здобуток» — створення «концеп-
ції автономної України у складі 
Російської Федерації».

Оскільки, крім проблеми ав-
тономного статусу України, «його 
хвилювали» військові питан-
ня, тому «невипадково» у грудні 
1917 р. його призначили Гене-
ральним секретарем військових 
справ. На новій посаді М. Порш 
заходився розганяти професі-
оналів, його кадрова політика 
«викликала незадоволення ви-
щого офіцерського складу». Ді-
яльність військового міністра 
характеризувалася насамперед 
абсолютною відсутністю яких-
небудь понять про військову 
справу, якщо дослівно — «відсут-
ністю дієвої концепції державно-
го будівництва української армії, 
а також військової тактики у бо-
ротьбі з більшовиками; намаган-
ням організувати оборону Укра-
їни від більшовиків на засадах 
найманого війська, відкидаючи 
принцип регулярної армії; зако-
нодавчою діяльністю у військо-
вій галузі; кадровими переста-
новками; продовженням політи-
ки українізації, особливо у грудні 
1917 р.». Оскільки Поршу «бра-
кувало досвіду і часу», його як 
справжнього українського па-
тріота призначили головою ко-
місії з товарообміну з Німеччи-
ною, згодом — послом у Берліні. 
На цій посаді, ясна річ, його зно-
ву спіткало «розчарування», цьо-
го разу в «західному векторі зо-
внішньої політики УНР», і тому він 
вирішив, що настав час «покла-
датися на власні сили у боротьбі 
за незалежність УНР». Саме «та-
ким чином Микола Порш актив-
но включився у процес держа-
вотворення».[79]

Д. Донцов
Дані про 

походження 
відсутні. Ви-
пускник юри-
дичного фа-
культету Пе-
тербурзького 
університету. 
Доктор юрис-
п р у д е н ц і ї . 
34 роки.

Ще одним визначним теоре-
тиком української державнос-
ті сучасна література, особливо 
націонал-фундаменталістська, 
вважає Дмитра Донцова. Циту-
ємо: «Концепція української на-
ціональної ідеї Д. Донцова була 
вагомим внеском в національ-
не відродження України». Од-
нак усі наші спроби розшифру-
вати, в чому саме полягала ця 
«ідея», завершилися безрезуль-
татно. Можливо, вона полягала 
в тому, що «кожен індивід у сус-
пільстві повинен виконувати ту 
функцію, до якої він найбільше 
надається». Можливо, в тому, 
що «нація — це незмінна ієрар-
хія завдань та цілей». Можливо, 
в тому, що суспільство, в тому 
числі, вірогідно, й українське, 
— це «ієрархія каст, на чолі якої 
стоїть еліта — рушій суспільного 
прогресу». У кожному разі «кон-
цепція національної ідеї Д. Дон-
цова — це не певна теоретич-
на побудова, а спроба небайду-
жого і свідомого громадянина 
вказати практичні шляхи вихо-
ду України з-під радянської за-
лежності, які можна було б ви-
користати з урахуванням того-
часної політичної ситуації в кра-
їні».[80]

На цьому інтелектуальний 
внесок Д. Донцова в теорію 
українського державотворення, 
наскільки нам пощастило зро-
зуміти, можна вважати вичерпа-
ним.

М. Міхновський
За по-

ходженням 
— зі свяще-
ницької ро-
дини. Ви-
п у с к н и к 
Прилуцької 
гімназії та 
юридичного 
факультет у 
Київського 
університету. 34 роки.

Людина, яка вперше сфор-
мулювала «самостійницьку 
перспективу України на ет-
нічних територіях компактно-
го проживання українців», за 
визначенням ігнорувала той 
факт, що на відсутніх у природі 
«українських етнічних територі-
ях» упродовж століть прожива-
ли представники інших націо-
нальних груп, які користували-
ся в побуті іншою, ніж русини, 
мовою. Задля реалізації такої 
величної програмної мети ав-
тор концепції сформулював 
«етнічний принцип формуван-
ня нації «Україна для україн-
ців» і запропонував застосо-
вувати «силові методи політич-
ної боротьби»[81]. Геній М. Міх-
новського прозрівав роки: він, 
«на відміну від більшості укра-
їнського політикуму», наперед 
знав, що «демократичні пе-
ретворення в Росії не змінять 
суті її національної політики 
щодо України, більше того — 
унеможливлять розв’язання 
національного питання». Саме 
це переконувало його в тому, 
що «українцям необхідно ско-

ристатися сприятливою ситу-
ацією, політичним безладдям 
у російському суспільстві для 
розбудови незалежної україн-
ської держави».[82]

Навіть побіжне ознайом-
лення із цими параноїдальни-
ми поглядами показує, що ро-
зум Міхновського не розрізняв 
художніх образів від поточної 
реальності. По-перше, станом 
на початок ХХ ст. «рішуча по-
становка питання» про «полі-
тичне відокремлення України 
від Росії» означала, як мінімум, 
державну зраду. По-друге, ста-
ном на початок ХХ ст. Україна 
була хіба таким собі Граалем, 
намальованим генієм Т. Шев-
ченка. По-третє, якщо уявити 
неможливе, а саме існування 
України як окремої чи то полі-
тичної, чи то етнічної, чи то ад-
міністративної, чи то історич-
ної одиниці у складі Російської 
держави, то слід поставити пи-
тання: а на підставі якого ПРА-
ВА вона, Україна, може «від-
окремитися» не від міфічної, а 
від реальної багатонаціональ-
ної імперії Романових, в якій 
«росіяни» складають хоч і най-
численнішу, але лише одну з 
національних груп. Ще одна 
ідея Міхновського — «майбут-
ня Україна мала охоплювати 
усі етнічні українські землі»[83] 
— буквально на десятиліття 
випередила фундаментальну 
ідею А. Дрекслера, Д. Егхар-
та, А. Гітлера, Г. та О. Штрассе-
рів та їх товаришів по німець-
кій Націонал-соціалістичній 
робітничій партії стосовно ні-
мецького народу. Але догітле-
рівське право такого поняття 
не знало, такі пропозиції ви-
ходили за межі існуючого пра-
вового поля, здорового глузду, 
існуючих політичних практик, 
отже, будь-яка влада мала по-
вне право і обов’язок оголо-
сити такі ідеї, рівно ж їх носіїв 
поза законом.

Заради історичної справед-
ливості треба відзначити, що 
принаймні деякі з ідей першого 
українського нациста М. Міх-
новського таки були імплемен-
товані в політичну реальність. 
Це сталося після проголошен-
ня державної незалежності 
1991 р., коли в країні сформу-
вали режим парламентсько-
президентської республіки. 
Як стверджує А. Бутенко, для 
М. Міхновського як представ-
ника «окремого національ-
но-соціалістичного напрямку 
українського національно-ви-
звольного руху» державна са-
мостійність унітарної соціаліс-
тичної Української держави у 
формі президентсько-парла-
ментської республіки із широ-
кими правами громадян, неза-
лежністю трьох гілок влади та 
широким місцевим самовря-
дуванням була засобом «мак-
симального захисту національ-
них інтересів».[84]

Не можна забувати і про 
те, що для М. Міхновського, 
як і для всіх без винятку укра-
їнських націонал-соціалістів, 

не існувало таких понять, як 
«право» та похідні з нього «за-
кон», «демократична проце-
дура» абощо. Так само не іс-
нувало для них і питання про 
внутрішньо- та зовнішньополі-
тичні можливості для реаліза-
ції таких завдань, питання про 
готовність «українського» сус-
пільства сприйняти такі ідеї, а 
тим більше про готовність за-
платити за них невідому ціну.

С. Шелухін
П о х о -

дження не-
відоме. Ви-
п у с к н и к 
юридично-
го факуль-
тету Київ-
ського уні-
верситету. 
53 роки.

С е р г і й 
Шелухін — 
чи не єдиний відомий на сьо-
годні інтелектуал-правник, який 
розробив та залишив у спадок 
повноцінну політико-правову те-
орію конституювання та розви-
тку Української держави. Як до-
вів Я. Турчин, свою оригіналь-
ну теорію С. Шелухін виводив із 
самозрозумілої для нього кельт-
ської теорії походження України-
Руси[85]. Але в контексті даного 
дослідження важливо підкрес-
лити інше: Шелухін-юрист ствер-
джував, що Переяславська уго-
да 1654 р. з юридичної точки 
зору була не чим іншим, як обо-
ронним союзним договором між 
Українською республікою і пер-
сонально московським царем. 
Із цього він зробив висновок, що 
державна незалежність Украї-
ни відновилася в день зречення 
Миколи II з престолу, а не була 
проголошена IV Універсалом.

Трактуючи Україну як од-
нонаціональну країну, в якій 
до 1842 р. вважалося чинним 
власне українське писане та 
звичаєве право, а після цієї 
дати запроваджувалося росій-
ське законодавство, С. Шелу-
хін цілком справедливо вва-
жав, що останнє «значною мі-
рою використовувало досяг-
нення українського права». На 
його думку, український народ 
попри це не тільки «не загубив 
власного правового мислення, 
а й зберіг, розвивав свої наці-
ональні правові традиції». Нато-
мість у Галичині, вважав С. Ше-
лухін, 1435 р. замість україн-
ського був уведений у дію поль-
ський «Вісліцький статут», у 1797 
р. Габсбурги запровадили чуже 
українській психології німець-
ке законодавство. Отже, досяг-
ти правової єдності Галичини та 
Наддніпрянщини, за С. Шелухі-
ним, можна було лише за умо-
ви відродження і поступової ак-
тивізації українського націо-
нального законодавства 
в Галичині.
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Звідси випливали 
й інші висновки, сфор-

мульовані видатним україн-
ським мислителем, політичним 

та громадським діячем. Галичи-
на, Дон, Кубань, Крим повин-
ні були набути статусу окремих 
територіальних або автоном-
них одиниць Української держа-
ви. Така концепція федералізму, 
який є інструментом зміцнення 
української державності, перед-
бачала, що федерація повинна 
бути заснована на засадах без-
класовості та рівності всіх на-
родностей, які її утворюють. Са-
мостійність при цьому С. Шелухін 
розглядав як щабель до федера-
ції, оскільки, на його думку, фе-
дерація — це держава, яку утво-
рюють самостійні та рівноправні 
держави. Отже, питання про фе-
деративний устрій України мож-
на було б розглядати лише піс-
ля набуття нею державної неза-
лежності (яка, згідно з його по-
глядами, настала після зречення 
останнього російського імпера-
тора) та за умови «внутрішньої 
консолідації українського наро-
ду», яку він розумів як компроміс 
у вирішенні релігійних, правових 
та мовних розбіжностей. Май-
бутнє України він бачив у складі 
Чорноморської Адріатичної Фе-
дерації — союзу народів, «близь-
ких за расовими, психологічни-
ми та духовними ознаками», тоб-
то в союзі з чехами, словенцями, 
сербами, словаками та хорвата-
ми; можливість федерації Україн-
ської держави з польською та ро-
сійською вважав шкідливою та 
передчасною.

На думку С. Шелухіна, у про-
цесі державного будівництва 
необхідно реалізувати три осно-
вних елементи: верховну владу, 
народ, територію. Властиво укра-
їнською формою державної вла-
ди він вважав демократичну рес-
публіку, засновану на принци-
пах народного суверенітету, який 
здійснюється «відповідним орга-
ном, якому народ передає свої 
повноваження».

Немає потреби наголошува-
ти на тому, що ці та інші блискучі 
ідеї видатного українського мис-
лителя так і не були реалізовані 
ані в 1917 – 1920 рр., ані в 1991 
– 2007 рр. Сьогодні, як і на по-

чатку минулого століття, говоря-
чи словами С. Шелухіна, «укра-
їнська інтелігенція, захопившись 
політичним популізмом, керува-
лася хибними політичними орієн-
таціями».[86]

А. Шептицький
Походить 

зі стародав-
нього україн-
ського роду. 
Доктор пра-
ва, доктор 
теології, док-
тор філосо-
фії. 52 роки.

На дум-
ку сучасного світського дослід-
ника діяльності митрополита Ан-
дрея, ключовий вплив на нього 
мав Володимир Антонович. Саме 
під впливом останнього Андрей 
Шептицький прийняв монаший по-
стриг, вступивши до чину Святого 
Василя Великого, що стало «пе-
реломним моментом його повер-
нення до національних інтересів». 
Ставши на чолі Церкви, митропо-
лит Андрей запровадив принци-
пову новацію: у богослужіннях за-
мість церковнослов’янської стали 
вживати українську мову. Саме він 
зробив ще один незворотний крок 
у справі національної консоліда-
ції — запровадив уживання полі-
тономів «Україна», «українці» за-
мість локальних етнонімів «русин», 
«рутенець». Саме митрополиту Ан-
дрею наш народ зобов’язаний від-
криттям першого національного 
університету у Львові — він як по-
сол до австрійського парламенту 
та віце-маршал галицького сейму 
переконав у цьому австрійський 
державний провід та порозумівся 
в цьому питанні з польською гро-
мадою.[87]

К. Левицький
П о х о -

дить з ро-
довитої свя-
щ е н и ц ь -
кої родини. 
Доктор пра-
ва. 58 ро-
ків.

« З о с е -
р е д ж е н -
ня в руках 
К. Левиць-
кого напередодні Першої світової 
війни керівних ролей в Народному 
комітеті УНДП, українському пар-
ламентському й сеймовому пред-
ставництві, — указує його сучас-
ний біограф, — свідчило про його 
перетворення в одноособового 
лідера цілої української галицької 
політики, керівника українського 
національного життя» в Галичині. 
«Характеризуючи якості К. Левиць-
кого як політика, можна зробити 
висновок, що він був завжди обе-
режним в судженнях, стриманим у 
громадських ситуаціях. К. Левиць-
кий не дозволяв собі поганих ви-
словів про своє оточення. В ухва-
ленні конкретних рішень зважував 
усі «за» та «проти», йому була влас-
тива прогнозованість. Водночас 
К. Левицький був політиком так 
званої «австрійської школи», яких 
історики інколи називають «га-
лицькими консерваторами». Цей 
консерватизм виявлявся у толе-
рантному ставленні до опонентів, у 
тактовності, постійній участі та іні-
ціюванні різноманітних перегово-
рів, нарад, конференцій, консуль-
тацій тощо, у вмінні слухати і зро-
бити власні висновки, зрештою у 
небажанні ні з ким конфліктува-
ти. Вся діяльність Костя Левицько-
го носила чітко демократичний ха-
рактер. Методи досягнення цілей 

у політичній галузі носили парла-
ментський характер, перевага на-
давалась мирним переговорам». 
Він є співавтором низки законо-
проектів про основи державного 
устрою Західноукраїнської Народ-
ної Республіки.[88]

Оскільки його політичний курс 
спирався «на засади проавстрій-
ського лоялізму, перспективи 
розв’язку українського питання він 
бачив у співпраці з австро-німець-
ким блоком», а цей блок зазнав 
поразки в Першій світовій війні та 
припинив своє існування, «у грудні 
1918 р. К. Левицький пішов у від-
ставку з посади голови Державно-
го Секретаріату, обставини якої, — 
як делікатно зауважує І. Василик, 
— до кінця не з’ясовані».[89]

М. Лозинський
37 років.
«Осново-

положник гу-
манітарного 
права в укра-
їнській юри-
дичній науці», 
навчався на 
ю р и д и ч н и х 
факультетах 
Л ь в і в с ь к о -
го та Віденського університетів. 
«Стрижневою ідеєю конституційно-
правових поглядів М. Лозинського 
є ідея загального, рівного і прямо-
го виборчого права, яку він вважав 
основою успішного функціонуван-
ня і розвитку парламентаризму… 
Він стверджував, що коли взаєм-
ні відносини народів будуються на 
ґрунті миру і закону, то в тому ж 
дусі вони мають вплив на внутріш-
нє життя окремих країн». Серед ін-
ших безумовних переконань Ми-
хайла Лозинського і те, що «дже-
релом права є моральні цінності, а 

не законодавча влада. З огляду на 
це, завдання законодавця полягає 
не у винаході прав, а в добросовіс-
ному вивченні життєвих відносин, 
взаємних інтересів людей, які зна-
ходять своє відображення в нор-
мах моралі. Саме тому закони, які 
відкидали ці норми (зокрема, пра-
во людини на життя, честь і сво-
боду), які суперечать здоровому 
глузду і справедливості, не можуть 
вважатися правовими. Виходячи з 
розуміння природи права, можна 
стверджувати, що М. Лозинський 
належить до представників школи 
природного права».[90]

Є. Петрушевич
Родом зі 

священиць-
кої родини. 
Доктор пра-
ва. У 1907 – 
1918 рр. — 
депутат ав-
стрійського 
парламен -
ту, з 1910-
го — депу-
тат галиць-

кого сейму, заступник голови, 
голова Української Парламен-
тарної Репрезентації. 54 роки.

Диктатор ЗУНР, член Директо-
рії УНР, як і С. Петлюра, не удосто-
ївся жодної академічної розвід-
ки. Загальновідомими про нього є 
факти його адвокатської діяльності 
в Сокалі та Сколімі, активна діяль-
ність як депутата райхсрату. Як де-
путат австрійського та галицького 
парламентів стояв на радикальних 
позиціях супроти галицьких «ло-
ялістів». Саме Євген Петрушевич 
був ініціатором скликання галиць-
кої Конститунти, яка в ніч проти 19 
жовтня 1918 р. ухвалила — всупе-
реч волі польської частини насе-
лення Східної Галичини — рішен-
ня проголосити Західноукраїнську 
Народну Республіку. По-друге, було 
проголошено про «негайну» злуку 
із Наддніпрянською Україною, «але 
не з режимом гетьмана Скоропад-
ського». Був рішучим противником 
компромісів із польськими політич-
ними та урядовими колами.

Закінчення. Поч. у №№ 34 – 37.
Повністю книгу Данила Янев-

ського запитуйте в книгарнях.



№38   11 вересня 2014 року№38   11 вересня 2014 року       Світ ювілеїв 1313

Михайло Михайлович Коцю-
бинський, класик української лі-
тератури, народився 17 верес-
ня 1864 року у Вінниці. Батько 
його працював дрібним служ-
бовцем. Мати, Гликерія Макси-
мівна Абаз, дуже любила сина, 
вкладала в нього всю душу. З ча-
сом Коцюбинські переїхали жити 
у містечко Бар. Тут Михайла від-
дали до початкової школи. Потім 
навчався в духовному училищі у 
Шаргороді (1876 – 1880). Після 
закінчення поїхав до Кам’янця-
Подільського, маючи намір на-
вчатися в університеті, але ця 
мрія не здійснилася. 1881-го ро-
дина Коцюбинських повернулася 
до Вінниці. Через тяжке матері-
альне становище сім’ї Михайлу не 
вдалося продовжити освіту: мати 
осліпла, а 1886 року помер бать-
ко. Відповідальність за родину з 
чотирьох осіб лягла на плечі Ми-
хайла. У 1886 – 1889 роках він 
дає приватні уроки і продовжує 
навчатися самостійно, а 1891-го, 
склавши іспит екстерном при Ві-
нницькому реальному училищі на 
народного учителя, працює репе-
титором.

У ці роки майбутній письмен-
ник займає активну громадян-
ську позицію, пропагує револю-
ційні, самостійницькі ідеї. Відтоді 
Подільське жандармське управ-
ління взяло Коцюбинського на 
облік, за ним було встановлено 
таємний нагляд.

Важливу роль у формуванні 
світогляду М.Коцюбинського ві-
діграла його поїздка до Львова 
1890 року. Тут він познайомився 
з І. Франком, налагодив контак-
ти з редакціями журналів «Прав-
да», «Зоря», «Дзвінок» та ін. Поїзд-
ка поклала початок постійному 
співробітництву письменника із 
західноукраїнськими виданнями.

1898 року Михайло Михайло-
вич переїхав до Чернігова, прики-
півши душею до цього придеснян-
ського міста. Спочатку обіймав 
посаду діловода при земській 
управі, тимчасово завідував сто-
лом народної освіти та редагував 
«Земский сборник Черниговской 
губернии». У вересні 1900-го вла-
штувався до міського статистич-
ного бюро, де працював до 1911 
року. 

У Чернігові зустрів Віру Усти-
мівну Дейшу, закохався, і вона 

стала його дружиною — вірним 
другом та помічником. Тут наро-
дилися і виросли їхні діти: Юрій, 
Оксана, Ірина, Роман. 

Щотижня в будинку письмен-
ника збиралася літературна мо-
лодь міста. Сюди приходили такі 
відомі у майбутньому письменни-
ки, як Василь Блакитний, Микола 
Вороний, Павло Тичина. 

Згодом Коцюбинський почав 
мандрувати. Він об’їздив багато 
країн. Але це був не лише потяг 
його душі, а й потреба лікуватися.

Письменник зазнавав постій-
них матеріальних нестатків, мав 
конфлікти із владою. І серед цих 
нелегких щоденних турбот — лі-
тературна праця. Давно зрів план 
відтворити враження від подоро-
жей Прикарпаттям, Гуцульщиною. 
Так народжувався задум напоє-
ного народними легендами непе-
ревершеного твору «Тіні забутих 
предків» (1911). За його сюжетом 
Сергій Параджанов створив од-
нойменний фільм, який став од-
ним зі світових шедеврів.

1911 року Товариство при-
хильників української науки, лі-
тератури і штуки призначило 
М.Коцюбинському довічну сти-
пендію в розмірі 2000 крб. на рік, 
щоб він міг звільнитися зі служби. 
Проте письменник почувався де-
далі гірше. Його мучили астма і ту-
беркульоз.

Час відлічував останні дні 
життя письменника. У лікарні Ко-
цюбинський дізнався про смерть 
найкращого друга, композитора 
Миколи Лисенка. Потім — звістка 

про те, що десь у селі від голоду 
й хвороби загинув співець горя і 
селянських сліз Архип Тесленко, 
мучиться хворобою Іван Франко, 
а у південних краях трагічно гине, 
не в силі перемогти недугу, Леся 
Українка. 

25 квітня 1913 року Михай-
ла Михайловича Коцюбинського 
не стало. Поховали письменника 
на Болдиній горі у Чернігові, улю-
бленому місці його щоденних про-
гулянок.

Коцюбинський був і залиша-
ється одним з найоригінальніших 
українських прозаїків. Серед пер-
ших в українській літературі він 
усвідомив потребу її реформа-
торства в напрямі модерної євро-
пейської прози. 

Сучасник письменника, кри-
тик С. Єфремов так сказав про 
нього: «Людина культурна, до най-
менших подробиць, європеєць з 
голови до п'ят… був справжнім 
аристократом Духа без жодного 
силування з свого боку…». Ми-
хайло Михайлович був дуже аку-
ратний, благородний, внутрішньо 
дисциплінований, знав дев’ять 
іноземних мов.

На початку 1890-х рр. частина 
молодої української інтелігенції, 
перейнятої ліберально-просвіти-
тельськими ідеями, утворила ор-
ганізацію «Братство тарасівців», 
з учасниками якої Коцюбинський 
деякий час підтримував зв’язок. 
Також Коцюбинський був органі-
затором і керівником товариства 
«Просвіта» в Чернігові (1906 р.)

Роки перебування Коцюбин-
ського на урядовій службі в Мол-

давії і Криму дали життєвий мате-
ріал для його творів «Для загаль-
ного добра» (1895), «Пе-коптьор» 
(1896), «Посол від чорного царя» 
(1897), «Відьма» (1898), «В путах 
шайтана» (1899), «Дорогою ці-
ною» (1901), «На камені» (1902), 
«У грішний світ», «Під мінаретами» 
(1904). 

Провідним жанром малої про-
зи Коцюбинського після 1901 
р. стала соціально-психологічна 
новела. У 1906 – 1912 рр., крім 
другої частини «Fata morgana», 
М. Коцюбинський створив нове-
ли «Сміх», «Він іде», «Невідомий», 
«Intermezzo», «В дорозі», «Persona 
grata», «Як ми їздили до Криниці», 
«Дебют», «Сон», «Лист», «Подару-
нок на іменини», «Коні не винні», 
образки-етюди «Хвала життю!», 
«На острові».

Коцюбинський вражав своїх 
сучасників знанням природничих 
наук. Природа і людина злива-
ються у нього в одне ціле, стоять 
в одному поетично-філософсько-
му ряду.

За мотивами творів письмен-
ника зняли фільми: «Навздогін за 
долею» М. Терещенка (1927), «Фата 
моргана» Б. Тягна (1937), «Крива-
вий світанок» О.Швачка (1956), 
«Пе-коптьор» В.Карасьова (1956), 
«Коні не вин ні» С.Комара (1956), 
«Дорогою ціною» М.Донського 
(1957), «Тіні забутих предків» С. Па-
раджанова (1964), «Тіні забутих 
предків» Ю. Суярка (1990, відео), 
«Подарунок на іменини» Л. Оси-
ки (1991), «Тіні забутих предків» К. 
Костюкова (1990). 

Михайло Коцюбинський
Intermezzo 
(Уривки)

* * * 
Їм трохи не до вподоби, здається, за-

надто гаряче сьогодні сонце, яке робить із 
них такі яскраві плями, але я повний при-
язні до сонця і йду просто на нього, лице 
в лице. Повернутись до нього спиною — 
крий Боже! Яка невдячність! Я дуже щас-
ливий, що стрічаюсь з ним тут, на просторі, 
де ніхто не затулить його обличчя, і кажу до 
нього: сонце! я тобі вдячний. Ти сієш у мою 
душу золотий засів — хто знає, що зійде з 
того насіння? Може, вогні?

Ти дороге для мене. Я п'ю тебе, сонце, 
твій теплий зцілющий напій, п'ю, як дитина 
молоко з матерніх грудей, так само теплих 
і дорогих. Навіть коли ти палиш — охоче 
вливаю в себе вогняний напій і п'янію од 
нього.

Я тебе люблю...

* * * 
Коли лежиш у полі лицем до неба і 

вслухаєшся в многоголосу тишу полів, то 
помічаєш, що в ній щось є не земне, а не-
бесне.

Щось наче свердлить там небо, наче 
струже метал, а вниз спадають тільки дріб-
ні, просіяні звуки. Ниви шумлять навколо 
і заважають. Жену від себе голоси поля, 
і тоді на мене, як дощ, спадають небес-
ні. Тоді пізнаю. Се жайворонки. Се вони, 
невидимі, кидають з неба на поле свою 
свердлячу пісню. Дзвінку, металеву й ка-
призну, так що вухо ловить і не може зло-
вити її переливів. Може, співає, може, смі-
ється, а може, зайшлось від плачу.

Чи не краще сісти тихенько й заплю-
щити очі? Я так і зроблю. Сідаю. Круг мене 
темно. Блискають тільки гострі, колючі зву-
ки, і дрібно сиплеться регіт на металеву 
дошку, як шріт. Хочу спіймати, записати у 
пам'яті — і не виходить. От-от, здається... 
Тью-і, тью-і, т-і-і... Ні, зовсім не так. Трійю-
тіх-тіх... І не подібно.

Як вони оте роблять, цікавий я знати? 
Б'ють дзьобами в золото сонця? Грають на 
його проміннях, наче на струнах? Сіють піс-
ню на дрібне сито і засівають нею поля?

Розплющую очі. Тепер я певний, що то 
з того посіву зійшла срібна нитка вівсів, 
гнеться й блищить, мов шабля, довговусий 
ячмінь, пливе текуча вода пшениці.

А згори сипле та й сипле... витрушує 
душу з дзвіночків, струже срібні дошки і 
свердлить крицю, плаче, голосить і сіє регіт 
на дрібне сито. Он зірвався один яскравий 
звук і впав між ними червоним куколем.

Я вже більше нічого не годен слухати. 
Та пісня має у собі щось отруйне. Будить 
жадобу. Чим більше слухаєш, тим більше 
хочеться чути. Чим більше ловиш, тим труд-
ніше зловити.

Тепер я бігаю в поле й годинами слу-
хаю, як у небі співають хори, грають цілі ор-
кестри.

Вночі прокидаюсь, сідаю на ліжку й на-
пружено слухаю, як щось свердлить мій 
мозок, лоскоче серце і тремтить біля вуха 
чимсь невловимим.

Тью-і, тью-і, ті-і-і... Ні, зовсім не так.
Цікавий я знати, як вони оте роблять?
Врешті таки підгледів.
Сіра маленька пташка, як грудка зем-

лі, низько висіла над полем. Тріпала криль-
ми на місці напружено, часто і важко тяг-
нула вгору невидиму струну від землі аж до 
неба. Струна тремтіла й звучала. Тоді, скін-
чивши, падала тихо вниз, натягала другу з 
неба на землю. Єднала небо з землею в 
голосну арфу і грала на струнах симфонію 
поля.

Се було прекрасно.

* * * 
Так протікали дні мого intermezzo, серед 

безлюддя, тиші і чистоти. І благословен я був 
між золотим сонцем і зеленою землею. Бла-
гословен був спокій моєї душі. З-під старої 
сторінки життя визирала нова і чиста — і не-
вже я хотів би знати, що там записано буде? 
Не затремтів би більше перед тінню людини 
і не жахнувсь від думки, що, може, горе люд-
ське десь причаїлось і чигає на мене.

Коли таке станеться чудо, то се буде 
ваша заслуга, зелені ниви з шовковим шу-
мом, і твоя, зозуле. Твоє журливе «ку-ку» 
спливало, як сльози по плакучій березі, і 
змивало мою утому.

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ: 150-РІЧЧЯ

Видатні українські письменники на відкритті пам'ятника 
Іванові Котляревському в Полтаві, 1903 рік. Зліва направо: 

Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Олена Пчілка, Леся Українка, 
Михайло Старицький, Гнат Хоткевич, Володимир Самійленко.

Архівні фото початку ХХ століття. Чернігів. Михайло Коцюбинський 
серед  чернігівської інтелігенції, просвітян, колег по роботі.

Подружжя 
Михайло і Віра Коцюбинські.
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Олександр Петрович Довженко — 
український письменник, кінорежи-
сер, кінодраматург, художник, класик 
світового кінематографа.

Народився 10 вересня 1894 року 
в багатодітній селянській сім’ї на хуто-
рі В’юнище, нині це територія смт Со-
сниці на Чернігівщині. 

Батько, Петро Семенович Довжен-
ко, належав до козацького стану.

Сім’я жила незаможно, дітей було 
14, тому батько «наймався в підводчи-
ки та смолярував». Діти в родині швид-
ко помирали, майже всі не досягнувши 
працездатного віку.

Вирішальним почуттям для харак-
теру творчості майбутнього режисе-
ра стала любов до природи, яка визрі-
ла ще в дитинстві: мальовнича Десна, 
«казкова сіножать».

Вчився Довженко в Сосницькій по-
чатковій, а потім — у вищій початковій 
школі. Навчання хлопчикові давало-
ся легко. 1911 року вступив до Глухів-
ського вчительського інституту. Тут по-
знайомився з українськими книжка-
ми, які читали він і товариші потай від 
педагогів. Довженко пізніше говорив: 
«Заборонено було в нашому середови-
щі розмовляти українською мовою. З 
нас готували учителів — обрусителів 
краю».

1914 року закінчив інститут. По 
закінченні був спрямований учителю-
вати до Житомирської вищої початко-
вої школи. Тоді ж Довженко на деякий 
час став активістом українського са-
мостійницького руху. Повалення само-
державства зустрів з радістю. Згодом 
він напише: «Український сепаратист-
ський буржуазний рух здавався мені 
тоді найреволюційнішим рухом».

1917 — на фронт його не взяли як 
«білобілетника», він переїхав на працю 
до Києва, де теж учителює та вчиться 
в Київському комерційному інституті. 
Того таки року, коли за гетьмана Пав-
ла Скоропадського в Києві відкрилася 
Українська академія мистецтв, став її 
слухачем. Академію Довженко так і не 
закінчив, а інститут, за його словами, 
відвідує до 1920 чи 1921 року.

1918 – 1919 — воює проти біль-
шовиків у лавах армії УНР. 

За порадою Еллана-Блакитного на 
початку 1920 р. вступив до партії бо-
ротьбистів. Унаслідок вмілих маніпуля-
цій Леніна ця партія швидко самолік-
відувалася, а її члени влилися до лав 
КП(б)У. 

За сприяння боротьбистів До-
вженко обіймав різні посади: секрета-
ря Київського губернського відділу на-
родної освіти, комісара театру ім. Тара-
са Шевченка, завідувача відділу мис-
тецтв у Києві.

У квітні 1921 року Довженка ви-
кликали до Харкова, зарахували до 
Наркомату закордонних справ і напра-
вили на дипломатичну роботу до Поль-
щі. На початку лютого 1922 року його 
перевели на посаду секретаря кон-
сульського відділу торгового представ-
ництва УРСР у Німеччині.

До того часу належать перші пу-
блікації Довженка-художника. Деякі 
з його карикатур були надруковані у 
журналі «Молот» (США). 

Довженка відкликали в Україну. 
Він згодом писав, що нібито не встиг 
перереєструватися з партії бороть-
бистів до більшовицької партії, а тому 
автоматично вибув з однієї та не був в 

іншій. Але відомо, що, втративши парт-
квиток, Довженко не квапився його 
поновлювати, так і залишившись до 
кінця життя безпартійним.

По поверненні в Україну влітку 
1923 року Олександр Петрович осе-
лився в  Харкові, тодішній офіційній 
столиці України. На той час Харків пе-
ребував у вирі культурного відроджен-
ня, і Довженко зразу опинився у това-
ристві українських літературних ро-
мантиків та письменників-футуристів, 
працював як художник-ілюстратор, 
карикатурист. Він тісно спілкувався із 
впливовим тоді й орієнтованим на кіно 
літературним об’єднанням «Гарт».

Після розпаду «Гарту» Довженко 
став одним із засновників літератур-
ної спілки ВАПЛІТЕ. У своїй статті «До 
проблеми образотворчого мистецтва» 
за 1926 рік дав рішучу відсіч спробам 
Асоціації Художників Революційної Ро-
сії (АХРР) підпорядкувати неороман-
тичне мистецтво України принципам 
соціалістичного реалізму. Натомість 
він проголосив незалежний шлях укра-
їнського мистецтва, яке завжди спи-
ралося на історичну й народну тради-
цію і мало живий контакт із сучасним 
європейським мистецтвом. 

1926 року Довженко виїхав до 
Одеси, де влаштувався режисером на 
кінофабриці. Першим своїм фільмом 
він назвав «Сумку дипкур’єра».

Перший серйозний успіх при йшов 
1929 року після виходу на екрани філь-
му «Звенигора». Це велетенська по-
етична фреска, що охоплює дві тися-
чі років буття. Дванадцять пісень цієї 
стрічки відтворюють легенди скіфів і 
варягів, запорізьких козаків, грома-
дянської війни, петлюрівців, більшо-
виків та білогвардійців. «Звенигора»  
— сенсація 1928 року, але водночас 
це був початок особистої трагедії До-
вженка: за цю стрічку, невдовзі за-
боронену, та згодом за фільм «Земля» 
його постійно звинувачуватимуть у 
буржуазному націоналізмі.

Фільм демонструватиметься у Мо-
скві, два громадські перегляди у Па-
рижі закінчаться овацією, він обійде 
екрани Голландії, Бельгії, Аргентини, 
Мексики, Канади, Англії, США, Греції.

Наступним фільмом Довженка 

став «Арсенал» — фільм-поступка пе-
ред владою, як вважає більшість кіно-
знавців. «Арсенал» — приниження й 
засудження визвольних змагань укра-
їнського народу після розпаду цар-
ської імперії. Незважаючи на те, що 
сам автор воював у лавах армії УНР, 
цього разу він — на іншому боці. 

Від липня до листопада 1929 року 
Довженко знімає свій геніальний твір 
«Земля» — гімн людині, яка працює на 
землі. 

8 квітня 1930 року «Земля» ви-
йшла на київські екрани, а вже 17 квіт-
ня фільм зняли з показу. Офіційна при-
чина — натуралізм та замах на звичаї.

Кінорежисер з подивом дізнався, 
що фільм має грандіозний успіх у Євро-
пі, у той час як його заборонено в Укра-
їні. У Радянському Союзі стрічку реабі-
літували лише 1958 року після міжна-
родного референдуму в Брюсселі, де 
він увійшов до числа 12-ти найкращих 
фільмів всесвітньої історії кіно.

Щоб мати можливість працювати 
далі, Довженко погодився «сплатити 
данину» і зняв фільм про будівництво 
греблі ДніпроГЕСу — «Іван» (перший 
звуковий фільм), який мав підтвердити 
незворотний шлях індустріалізації. За-
цькований, зарахований до націона-
лістів-реакціонерів, без підтримки ко-
лишніх однодумців, усунутий з посади 
на кафедрі Державного кінематогра-
фічного інституту в Києві, кінорежисер 
повинен був закінчити свою працю до 
жовтневих свят 1932 року. Але «Іван» 
був приречений на провал.

Відчуваючи у спину подих ідеоло-
гів майбутніх репресій, Довженко шу-
кає порятунку. 1934 року він опинився 
у Москві. Сталін не міг дозволити мит-
цеві працювати в Україні під час Голо-
домору. 

На замовлення Сталіна Довжен-
ко зняв у 1935 році стрічку «Аероград» 
— про нове місто, яке виростає серед 
тундри, про прекрасне і світле майбут-
нє чукчів. 

Далі йде «Щорс», що був створений 
на вимогу Сталіна — зробити фільм 
про «українського Чапаєва». 

Сценарій весь час переробляв-
ся, Довженко жертвував історичною 
правдою раз по разу, розуміючи, що 

її у цьому фільмі бути не може. І хоча 
зйомки Олександр Петрович почав 
1937 року, закінчив лише у 1939-ому, 
саме тоді тривали винищення «троць-
кістів», які раніше вважалися героями 
громадянської війни. 

При зйомках «Щорса» Довжен-
ко-режисер вдався до цікавого ходу:  
створив більшовицький фільм на суто 
українському тлі (зйомки проходили у 
Чернігові й навколишніх селах). Фільм, 
сповнений народними піснями і танця-
ми, місцевими звичаями, думами, на-
був національного забарвлення. Ро-
сійська та українська мови там орга-
нічно поєднані. Водночас це був гімн 
більшовицькій міфології та героїзму, 
заключний акт більшовицької саги, 
розпочатої кінорежисером в «Арсена-
лі». Фільм вийшов на екрани 1 травня 
1939 року одночасно у Москві та Киє-
ві, за перший тиждень його подивили-
ся близько 31 мільйона глядачів.

З початком війни Довженко був 
евакуйований до Ашхабада. Призначе-
ний полковником інтендантської служ-
би, він не витримав бездіяльності, по-
просив, щоб його відправили на фронт. 
Там Олександр Петрович став корес-
пондентом газети «Красная звезда»,  
свідком звільнення України від оку-
пації, після чого надрукував в «Извес-
тиях» 31 березня 1942 року статтю 
«Україна в огні». Однойменна назва 
належить і сценарію фільму, який До-
вженко писав у 1941 – 1943 роках. 
Деякі уривки цього сценарію з’явилися 
у пресі у вересні 1943 року, викликав-
ши обурення агітпропівського керівни-
цтва. Як наслідок — Довженка звину-
ватили у відкрито проголошених сум-
нівах щодо колективної вини за поки-
нуте ворогу безпорадне населення та 
боєздатність Червоної армії. 

30 січня 1944 року митця викли-
кали до Сталіна, від якого він дізнався 
про заборону свого фільму під приво-
дом «антиленінізму, пораженства, ре-
візіонування національної політики й 
заохочення українського замість ра-
дянського патріотизму». Усім органам 
цензури було надіслано директиву «не 
публікувати в цивільній і військовій 
пресі твори О.Довженка без особливо-
го на те дозволу в кожному окремому 
випадку». Осмислюючи цю ситуацію, 
Олександр Довженко записав у своє-
му щоденнику: «…невже любов до сво-
го народу є націоналізм? Чи націона-
лізм… в невмінні художника стримати 
сльози, коли народу боляче…?»

Режисера звільнили з посади ху-
дожнього керівника Київської кіностудії. 

Останні роки життя кінорежисер 
перебуватиме ніби у «вавилонському 
полоні» — він зняв лише один повно-
метражний художній фільм «Мічурін» за 
власною п’єсою, та й той на замовлен-
ня Сталіна. Багаторічна туга за рідною 
землею позначилася на моральному 
стані Довженка, він рветься до Украї-
ни, але марно: туди має право їздити у 
відрядження, а жити мусить у Москві.

Довженко думає ставити іншу кар-
тину, до якої готувався п’ять років, — 
«Поема про море». Їде до України, щоб 
вникнути в хід будівництва Каховської 
ГЕС. Розуміє, що він має зафіксувати 
цінний природний та історичний ланд-
шафт, адже після спорудження греблі 
будуть залиті історичні місця Запорізь-
кої Січі й, зокрема, Великий Луг. Олек-
сандр Петрович хотів знімати фільм не 

тільки в Україні, а й з Київською кіно-
студією, але дозволу не отримав. Та й 
фільму не зняв. Після смерті режисера 
його зніме Юлія Солнцева, дружина і 
соратник.

У 1954 – 1955 роках Олександр 
Довженко закінчив роботу над кінопо-
вістю «Зачарована Десна», розпочату 
ще 1942 року, де він згадує своє дитин-
ство. Її надрукують у журналі «Дніпро», 
але сценарію з кіноповісті митець не 
створить. 

25 листопада 1956 року Довженко 
помер на дачі під Москвою. Похований 
на Ново-Дівичому цвинтарі у Москві. 

Олександр Петрович Довженко 
весь час тужив за Україною і в остан-
ні роки свого життя записав у щоден-
нику: «Я вмру в Москві, так і не поба-
чивши України! Перед смертю попро-
шу Сталіна, аби, перед тим, як спалити 
мене в крематорії, з грудей моїх вийня-
ли серце і закопали його в рідну зем-
лю, у Києві, десь над Дніпром, на горі».

У 2006 році громадські кола Укра-
їни нарешті порушили питання пе-
ред владою про перенесення праху 
О.П.Довженка та його дружини в Украї-
ну, про можливість повернення архівів 
режисера. Питання досі не вирішено, 
хресна дорога митця до своєї землі ще 
не закінчилась.

10 вересня — день народження 
Олександра Довженка — святкується 
в Україні як День кіно. Цього ж дня з 
1994 року за указом Президента Укра-
їни вручають державну премію імені 
О.Довженка в галузі кінематографа. 

У 1994 році було створено «Наці-
ональний центр Олександра Довжен-
ка», робота якого зосереджена на двох 
основних напрямках — збирання і збе-
реження фільмів (передусім національ-
ного кіно) та поширення кінострічок (у 
першу чергу українських), їхня популя-
ризація серед населення. 2006 року 
центр завершив роботу над виданням 
фільмів Довженка у форматі DVD.

Вшановує 
Чернігівщина

Навіть в умовах обмежено-
го фінансування  в області чима-
ло зроблено до ювілею  Довженка.  
Проводяться роботи з благоустрою 
території Сосницького літератур-
но-меморіального музею Довжен-
ка,  закінчено ремонт дахів меморі-
альних будівель, перероблено піч-
не опалення у хаті. Здійснено бла-
гоустрій могил його родичів.

Розроблено три напрямки ту-
ристичного маршруту «Дорога-
ми Довженка»: «Зачарований світ 
Сашкового дитинства», «Подорож 
до Десни», «Сосниця – колиска та-
ланту О.П.Довженка». 

У кінотеатрах області  демон-
струються кінофільми «Земля» та 
«Щорс».

Обласним інститутом післяди-
пломної  педагогічної освіти  про-
тягом вересня–листопада 2014 
року заплановано проведення нау-
ково-практичної конференції «Спе-
цифіка вивчення творчої спадщи-
ни О.П.Довженка в школі», облас-
ного конкурсу вчителів  на кращий 
урок  за творами письменника.

У день народження видатного 
письменника і кіномитця біля Со-
сницького літературно-меморіаль-
ного музею, як завжди, було бага-
толюдно.  Відбулися закладення   
яблуневої алеї імені Довженка,  те-
атралізоване дійство та  концертна 
програма за участю професійних та 
аматорських колективів Чернігів-
щини,  ряд  інших заходів.

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО: 120-РІЧЧЯ

Олександр  Довженко  і Андрій Малишко на фронті. 

Сосниця.  Музей Олександра Довженка. Хата Довженків,  у хаті —  колиска Сашка. Пам'ятник митцеві.   
                      Фото Петра  Антоненка. 
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Володимир ФРИЗ:
«Нація не хвора, 
але про здоров’я дбати треба»

Наш співрозмовник — Володимир 
Іванович ФРИЗ, завідувач відділення 
ендопротезування другої міської лікар-
ні Чернігова. Серед своїх колег-орто-
педів він уславився тим, що першим на 
Чернігівщині і одним з перших в Україні 
став робити у звичайних лікарнях дуже 
складні операції на суглобах — ендо-
протезування, тобто повну заміну хво-
рих суглобів на штучні. 

Ми розмовляємо про медицину, про 
те, як запобігти хворобам, про здоро-
вий спосіб життя і не лише про це. 

— Володимире Івановичу, представте-
ся нашим читачам.

— Я народився на Івано-Франківщині, у 
містечку Ріпне, в родині працівника нафто-
промислу. 1973 року закінчив лікувальний 
факультет Івано-Франківського медично-
го інституту і за власним бажанням був на-
правлений на Чернігівщину. Як і всі випус-
кники факультету, отримав фах лікаря-ліку-
вальника. Потім у мене була субординатура 
й інтернатура з хірургії, далі — курси спеці-
алізації з  травматології в Донецьку. Далі — 
клінічна ординатура за спеціальністю орто-
педія і травматологія. 

З першого року своєї роботи в райлікар-
ні я працював хірургом і травматологом — 
остання спеціальність поступово викриста-
лізувалася з хірургії. У свою чергу, в травма-
тології є «вищий пілотаж» — ортопедія. 

На Чернігівщині мене направили в Ріп-
кинську районну лікарню. Працював там три 
з половиною роки. Це була каторжна праця. 
Було всього два лікарі-хірурги на райлікар-
ню, на великий район, який укрупнювався: 
до нього приєднали Добрянський, Любець-
кий райони. Десятки сіл і хуторів, ліси і боло-
та. Дуже багато роботи. 

Наприкінці 1976 року я поїхав у Донецьк 
на курси первинної спеціалізації, щоб стати 
спеціалістом вузького профілю — травма-
тології. Вчився півроку. Пропонували зали-
шитися в аспірантурі. Але я повернувся до 
Ріпок, ще попрацював тут півроку. І вступив 
до клінічної ординатури в Києві. Навчався 
і одночасно працював як лікар на кафедрі 
травматології і військово-польової хірургії. 
Після цього як ортопед поїхав до Німеччи-
ни в  головний госпіталь групи радянських 
військ у Німеччині. Відпрацював тут три з 
половиною роки. Це було дуже корисно в 
професійному плані, бо то був заклад висо-
кої категорії. Крім того, у вільні дні я їздив у 
Берлін і стажувався в клініці «Шаріте». 

— Це ж знаменита клініка. Саме туди 
помістив Штірліц радистку Кет у легендар-
ному телефільмі. А ще, вже у житті, а не 
фільмі, там лікували Юлію Тимошенко.

— Ось там я і стажувався кілька десяти-
літь тому, брав участь в операціях, вчився у 
німецьких лікарів. По завершенні контракту 
повернувся до Чернігова, куди мене запро-
сили, і тут мешкали батьки моєї дружини. 
Попрацював в обласній лікарні ортопедом, 
потім вісім років — заступником головлі-
каря з хірургії, довгий час головним спеці-
алістом з питань ортопедії і травматології 
управління охорони здоров’я Чернігівської 
міської ради. У буремні 1990-ті роки я був 
обраний депутатом Чернігівської обласної 
і міської рад. Наш нинішній головний лікар 
Володимир Фаль теж був депутатом місь-
кради. І він запросив мене своїм заступни-
ком. Але я сказав, що волів би займатися 

безпосередньо лікуванням, запропонував 
створити в другій лікарні відділення орто-
педії і травматології, яке й очолив. І ось уже 
23 роки беззмінно працюю в цій лікарні. 
Спершу завідував відділенням травматоло-
гії і ортопедії. Але вже тоді моєю улюбленою 
справою було ендопротезування. Це імп-
лантація, тобто вживлення пацієнтові штуч-
них суглобів. Цим я займався вже давно, пи-
сав наукові роботи на цю тему.

 — Тобто Ви йшли шляхом усе дальшої 
спеціалізації: хірургія – травматологія – 
ортопедія – ендопротезування. 

 — Я ортопед. Але вже 11 років маю 
тут, у лікарні, відділення ендопротезуван-
ня, яке свого часу створив і очолюю. Усі лі-
карі-травматологи значаться як лікарі-орто-
педи. Травматологія — це те,  що пов’язане 
із травмами органів руху і опори, ортопедія 
— з їх захворюваннями. «Ортопедія» у пе-
рекладі з латини — «правильна статура». Її 
предметом є захворювання органів руху і 
опори —  кісткової, м’язової, фіброзної сис-
тем. 

— Ми вживаємо термін «опорно-рухо-
вий апарат».

— Це спрощене і калька з російської. 
Перший ендопротез я поставив у 1984 році. 
Тоді ще навіть такі міста, як Львів, Одеса, 
Дніпропетровськ не робили цієї операції. 
Термін «ендо» означає «внутрішнє». Якщо 
людині ставлять протез ноги — це зовніш-
нє. А суглоб — це внутрішнє, імплантологія, 
тобто вживлення. Я цим займався і в облас-
ній лікарні, в травматології. Але завжди мрі-
яв, щоб було спеціалізоване, окреме відді-
лення ендопротезування. Справа це дуже 
складна, треба запобігти ускладненням при 
лікуванні. 

— Є пацієнти, які отримали травми, і 
є ті, хто має захворювання суглобів. Ну, і 
окрема група з вродженими патологіями. 
Яка тут приблизна статистика?

— В ортопедії більшість пацієнтів має 
захворювання суглобів, вроджені або набу-
ті. Але травми часто стають причиною зни-
щення суглоба. Якщо взяти наше відділен-
ня, тих, кого ми ендопротезуємо, то травми 
серед них мали приблизно 20 відсотків па-
цієнтів. А більшість мали набуті хвороби або 
вроджену патологію. В ортопедії десь 30 
відсотків пацієнтів мають хвороби внаслі-
док вроджених патологій. Є вади, які прояв-
ляються одразу, приміром каліцтво, а є такі, 
які проявляються з часом.

— На жаль, вроджені патології існують 
щодо багатьох розладів здоров’я.

 — Так. Але дуже важливо вчасно їх ді-
агностувати. Наприклад, одна з таких пато-
логій — дисплазія, проявляється в тому, що 
у новонароджених хлопчиків буває клишо-
ногість, у дівчаток — вивихи стегна. Ступінь 
патології може бути таким, що дозволить хо-
дити нормально до 50 років, у декого дефек-
ти проявляються в 40 чи 30 років. Але таку 
ваду можна і треба діагностувати одразу по 
народженні дитини. Це робиться досить лег-
ко. Свого часу нас запрошували в міський 
пологовий будинок.

— Що розташований поруч, через до-
рогу…

— …І ми робили таку діагностику. І саме 
у ранньому віці такі патології досить легко 
лікуються. На жаль, нині такої діагностики 
в пологових будинках чомусь не роблять. З 
роками це додає проблем людям, а нам, ор-
топедам, — пацієнтів.

— Нам назвуть безліч причин, чому це 
зараз не робиться, але, безперечно, це 
треба робити. Все більшого розмаху наби-
рає дедалі вужча спеціалізація лікарів. 

 — У цьому нема нічого поганого. Якби у 
держави були більші можливості, а наша ме-
дицина була багатшою, це треба робити. Бо 
це фахівці дуже високої кваліфікації. Є та-
кий норматив: якщо хірург не робить за рік 
50 однотипних операцій, він перестає бути 
професіоналом.

— Які саме хвороби і яким чином набу-
вають Ваші пацієнти, як цьому запобігти?

— Найбільш поширене захворювання — 
артроз. 

— У народі це називають «відкладен-
ням солей».

— Це неправильна назва, яка відобра-
жає лише одну з форм хвороби. Це було, є і 
буде, бо з плином часу в людини відбуваєть-
ся вікова дегенерація суглобів. Хоч людина і 
не провокувала цих змін, наприклад, пере-
вантаженням, травмуваннями, переохоло-
дженням. Це природне старіння, яке розра-
ховане до самого кінця життя. Та, на жаль, у 
наш час є фактори, які прискорюють ці про-
цеси. Це інтенсифікація праці, використан-
ня різних механізмів, їзда на машинах і мо-
тоциклах. Усе це мінуси цивілізації. 

 — Але одна людина бігає до 80 років, а 
іншу «скрутить» уже після сорока. 

 — Останні або мали вроджені пато-
логії, які проявилися з часом, або вели не-
правильний спосіб життя (приміром, мали 
травми і не лікували їх). Це типова картина 
не лише в нас. У Німеччині колеги говорили 
мені, що «всі хитрі фермери ходять до остан-
нього дня». Тобто селяни за роботою не зна-
ходять часу для лікування. 

Сидячий спосіб життя — одна з головних 
причин захворювань хребта, надзвичайно 
важливого органу. Люди годинами сидять 
перед телевізором, комп’ютером. Ну, якщо 
б ще робота за комп’ютером, але просто си-
діти годинами?.. Це вже хвороба, своєрідна 
залежність.

— Який вплив харчування на збільшен-
ня кількості Ваших пацієнтів? Багато гово-
рять, що все довкола захімічене. 

— Я б більше говорив не про «хімію», 
хоча якість харчів дуже важлива. Біда в 
тому, що ми чомусь обираємо погані про-
дукти, так звані модні — «швидку», «смачну» 
їжу. А головна біда — переїдання. Прямий 
наслідок — подагра. Це порушення обміну 
речовин в організмі. Наслідки — аж до інва-
лідності. Хоч, власне, це не є хвороба по лі-
нії ортопедії, а скоріше — гастроентероло-
гії, ендокринології.

— Повернімося до Вашої суперспеціа-
лізації — ендопротезування. 

— Ви пам’ятаєте свої перші операції із 
заміни суглоба? 

— Звичайно. Це 1984 рік, на зорі ен-
допротезування в державі. За 31 рік мною 
зроблено тисячі таких операцій. Ми заміню-
ємо колінні і кульшові суглоби. Плечові, лік-
тьові, гомілково-ступневі суглоби не проте-
зуємо, в цьому нема необхідності: суглоби 
руки можна ефективно відновлювати зви-
чайним лікуванням. Урешті, рука — це «ви-
сяча кінцівка», на відміну від ніг, на яких сто-
їть, тримається тіло людини. 

Наше відділення спеціалізоване, за рік 
ми робимо 100 і більше операцій ендопро-
тезування. Таку ж кількість операцій артрос-
копії та спецоперацій на хребті. Загальне 
число операцій, виконаних у відділенні, — 
600 і більше на рік.

— А яка загалом потреба в таких опе-
раціях заміни суглобів?

 — Існує така умовна світова норма: ти-
сячу операцій на мільйон мешканців. 

— Отже, в нашій області, де трохи біль-
ше мільйона мешканців, треба робити ти-
сячу операцій із заміни суглобів? 

— Зовсім ні. Цю норму виробили захід-
ні медики, виходячи з їхніх стандартів, де 
вважається, що людина не повинна ходити 
з болячками до останнього. Це інший рівень 
якості життя. А ще — сюди віднесли ендо-
протезування всіх суглобів, а не лише про-
тезування кульшових і колінних суглобів, 
операції на суглобах, не лише ендопротезу-
вання. У багатьох же випадках не потрібно 
замінювати суглоб, достатньо його рекон-
струкції. 

— Тобто ви ріжете, але не замінюєте 
суглоб?

— Нічого не вживлюємо всередину. Час-
то цього цілком достатньо. Це так звані ре-
конструктивні операції. Щось на кшталт 
реставрації.

— Люди, на жаль, травмуються. 
— Це питання не стільки до медицини, 

як загалом до держави. Зменшення травм 
залежить від гарних доріг, техніки, яка по-

легшує працю людей, безпеки на виробни-
цтві. Але при цьому травми є наслідком ін-
тенсивності життя. Коли в роботі у нас були 
кінь і віз, люди теж травмувалися. Але одна 
справа — впасти з воза, інша — врізати-
ся машиною у стовп на швидкості 120 кіло-
метрів.

— Наболіла проблема — самолікуван-
ня. Врешті, змастити подряпаний палець 
зеленкою — теж самолікування. Але де ро-
зумна його межа? 

— Змастити палець і ще чимало чого 
треба дійсно вміти робити вдома. Але люди 
починають самі лікувати серйозні хвороби. 
Часто від недоступності для них медицини.

— А навіть якщо доступна, лікуються 
самі. 

— Бо люди ліниві, можуть годинами сиді-
ти перед телевізором, але не знаходять часу 
піти на прийом до лікаря.

— А з телеекрана їм настійливо пропо-
нують рекламу ліків. 

— Це треба заборонити, як є в цивілізо-
ваному світі. Бо як це буває? Людям кажуть: 
якщо у вас коле в боці, прийміть таку-то пі-
гулку чи намастіть тим-то. І це при тому, що 
однаковий симптом — коле там-то — може 
бути проявом десятків хвороб. А реклама лі-
ків оплачується могутніми фармацевтични-
ми корпораціями задля їхніх прибутків.

— А тут ще й засилля екстрасенсів, «ці-
лителів», які беруться «лікувати все». 

— Таке теж неприпустиме, бо це вже 
навіть не самолікування, а шарлатанство, 
дуже шкідливе, небезпечне.

— Хвороби яких органів впливають на 
появу хвороб системи руху і опори?

— Хвороби хребта дуже впливають. 
Люди взагалі недооцінюють величезної ролі 
хребта в організмі. 

— Яким Ви бачите здоров’я нашого на-
роду? Адже поширена думка, що народ, 
нація, хворі. Бо «таке життя». 

— Насправді люди зараз набагато здо-
ровіші, ніж були колись, років 100 тому. Про-
сто люди і раніше, і тепер не берегли себе. 
Якщо людина двічі на тиждень об’їдається, 
то хто їй винен? Держава? Суспільство? Ко-
лись люди із захворюваннями суглобів час-
то були просто каліками. Зараз такі люди 
ходять, бігають, займаються спортом, по-
вноцінно працюють. І це міф, що нині життя 
людей стало коротшим. Не можна виводити 
статистику так званої «середньої тривалос-
ті життя» огульно, загалом. А хіба легші були 
часи, коли палали пожежі, війни, був голод, 
епідемії? Просто нині стало модним бідка-
тися, скаржитися на життя. Раніше люди 
були віруючі, й бідкатися з релігійної точки 
зору було неправильно.

— Казали: «Бог терпів і нам велів». А 
якщо випробування, то це теж послане Бо-
гом і долею, а часто і сам винен. 

— Бідні люди менше бідкаються. А от ба-
гаті, які живуть на широку ногу і хотіли б ще 
розкішніше, ті бідкаються.

* * *
Спілкуватися з Володимиром Іванови-

чем дуже цікаво, настільки він залюбле-
ний у свою професію, глибоко занурюється 
в її специфіку. Будучи висококласним фа-
хівцем у своїй царині, є багатогранною на-
турою. Знавець і цінитель музики, літера-
тури. Окрема тема — Польща. Володимир 
Іванович добре знає польську мову, як і ні-
мецьку. Для багатьох стало несподіванкою, 
але врешті, це закономірно, що Володимир 
Фриз написав і щойно видав у Києві книгу 
поезій про кохання — польською і україн-
ською мовами. Назва книги — «Поезія лю-
бові» («Poezia milosna»). У книзі — вірші са-
мого автора, українською і польською мо-
вами, а також його переклади польських 
поетів: від Середньовіччя (Ян Кохановски), 
наступних століть (Адам Міцкевич, Ян Твар-
довски) до сучасних, таких як лауреат Нобе-
лівської премії Чеслав Мілош. Також кілька 
віршів німецьких класиків — Ґете, Гейне — 
в перекладі українською.

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО 
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Несподівані 
думки
 Краще відразу по-

мерти, ніж жити очікуван-
ням смерті. (Гай Юлій Це-
зар). 

 Я помітив, що всі 
прихильники абортів — це 
люди, які вже встигли на-
родитися. (Рональд Рейган). 

 Ти не знаєш, що при-
несе пізній вечір. (Марк Те-
ренцій Варрон). 

 Багато що здатне 
відродитися з того, що вже 
померло. (Горацій). 

 Усвідомлення того, 
що чудове було поруч з 
нами, приходить занадто 
пізно. (Олександр Блок). 

Було колись...
 Октавіо Гуїльєн і Ан-

дріана Мартінес з Мексики 
заручилися 1902 року. За-
ручини тривали дуже довго 
— 67 років. Коли молодята 
нарешті обвінчалися у Ме-
хіко 1969 року, обом було 
по 82 роки. 

 Ральф і Петсі Мар-
тін з американського шта-
ту Аризона були одруже-
ні між собою 51 раз. Упер-
ше це сталося 1960 року. 
Подружжя відзначалося і 
палким коханням, і гарячи-
ми характерами. Вони по-
стійно розлучалися і зно-
ву одружувалися. Закона-
ми штату цього не заборо-
нено, от і вийшла рекордна 
кількість одружень однієї 
пари. 

 Американець Рой 
М.Роллінз зі штату Калі-
форнія у червні 1974 року 
отримав попередження 
від поліції за перевищення 
швидкості: на автомобілі 
він мчав зі швидкістю 152 
кілометри на годину при 
максимально допустимій 
88 кілометрів на годину на 
цій трасі. Водієві на той мо-
мент було 104 роки. Пра-
ва водія він отримав того 
ж року, вони були дійсні до 
1978 року. Але через рік 
Рой помер у віці 105 років. 

Куточок 
гумору

— Миколо, ти вже 20 
хвилин стоїш зі слухавкою 
в руці й нічого не говориш.

— Тихо… Я розмовляю 
з дружиною. 

* * *
— Людочко, ви йде-

те на море? Саме таке пе-
кло...

— Пекло у мене вдома 
з моїм чоловіком. А на морі 
ще так, прохолодненько. 

* * *
— Кажеш, він тебе вда-

рив? То чому ти не відреа-
гував?

— Як не відреагував? 
Я ж упав.

* * *
—Ти брав у мене мис-

ку без дірки, а повернув з 
діркою!

— По-перше, я брав у 
тебе миску з діркою, по-
друге — повернув без дір-
ки, а по-третє — ніякої мис-
ки я в тебе не брав!
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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»

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

Найменші країни планети
Найменшою країною світу вважається Ватикан. Ця терито-

рія в самісінькому центрі Рима належить Святому Престолу Като-
лицької Церкви. Площа країни — 0,44 км2, від Італії вона відділена 
оборонним муром 16 сторіччя. Найвизначнішими пам’ятками Вати-
кану є площа Святого Петра, Єгипетський обеліск (колона, на вершині 
якої за легендою сховані останки Юлія Цезаря), Ватиканська пошта, базилі-
ка Святого Петра — найбільший християнський храм в Європі, Сікстинська капела, Ва-
тиканські сади. Країну охороняють 100 бійців — швейцарська гвардія.

Друге місце у рейтингу найменших країн світу займає князівство Монако, територія яко-
го складає 1,96 км2. 

Третє місце посідає найменша острівна держава світу — Науру. Територія — 21 км2. Сла-
виться чудовими пляжами, рифами.

Тувалу. Територія 26 км2. Держава складається з дев’яти коралових атолів.
Сан-Марино. Ця країна розташована в центрі Італії. Територія — 61 км2. Одна з найдав-

ніших держав світу.
Ліхтенштейн. Територія — 160 км2. У держави добре розвинена економіка. Пам’ятки: ко-

лоритне місто Вадуц, замок Гутенберг.
Маршалові острови, 180 км2. У цій країні досі живуть за звичаями і традиціями, які мали 

місце 600 років тому.
Сейшельські острови, 217 км2. Пам’ятки: Національний морський парк, багато інших ди-

вовижних пам’яток природи.
Сент-Кітс і Невіс, 269 км2. Райські острови на березі Карибського моря приваблюють ту-

ристів з усіх куточків світу. 
Мальдівські острови, 298 км2.

МОЛОДІЖНИЙ ТЕАТР 
ВІДКРИВАЄ 30-ИЙ СЕЗОН 
ПРЕМ’ЄРАМИ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА 

І ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
Чернігівський Молодіж-

ний театр 19 вересня від-
криває свій 30-ий театраль-
ний сезон. За доброю тради-
цією, відкриває прем’єрою. 
Збережено ще одну тради-
цію — ставити спектаклі за 
класикою світової драма-
тургії. Цього разу — п’єса ні-
мецького драматурга Бер-
тольда Брехта «Матінка Ку-
раж та її діти», що давно 
увійшла до репертуарів ба-
гатьох театрів світу. До того 
ж театр Брехта — своєрід-
не явище в європейській і 

світовій драматургії. П’єси 
Брехта вражають оригіналь-
ністю, глибиною філософ-
ської думки. 

«Матінка Кураж та її діти» 
стане ще й бенефісом одної з 
провідних акторок театру — 
Мирослави Витриховської, 
котра грає головну роль. 

Вистава йтиме 19 і 20 
вересня.

Молодіжний театр та-
кож не міг не відгукнутися 
на визначний ювілей літе-
ратурно-мистецького жит-
тя Чернігівщини і України 
— 120-річчя від  дня наро-
дження видатного кіноре-
жисера і письменника, на-
шого земляка Олександра 
Довженка. Колектив під-
готував ще одну прем’єру 
— «Зачарована Десна», за 

відомою повістю Довжен-
ка. Поставив її один із про-
відних акторів театру і вже 
досить відомий режисер, 
заслужений артист Украї-
ни Олексій Биш, він же грає 
одну з ролей. В інших ролях: 
заслужена артистка Укра-
їни Любов Веселова, ар-
тисти Юлія Матросова, Інна 
Атрощенко, Олександр Щу-
кін, Руслана Остапко, Єв-
ген Сидоренко, Розалія Ку-
черова. 

Прикметно, що прем’єра 
вистави відбулася 10 верес-
ня на батьківщині Довженка 
в Сосниці — на святкуванні 
ювілею видатного земляка, 
кінорежисера і письменника.

А на сцені самого театру 
прем’єрна вистава йтиме 
23, 24 і 25 вересня. 

21 вересня глядачі по-
бачать відому виставу з ре-
пертуару Молодіжного — 
«Трактирниця», за п’єсою 
К. Гольдоні. 

«Повстанці Одещини «Повстанці Одещини 
і Придністров’я»і Придністров’я»
У КМЦ «Інтермеццо» відбулася презентація історичного до-

слідження Сергія Богана «Повстанці Одещини і Придністров’я: 
Антикомуністичний повстанський рух на Південному Заході 
України у 1920 – 1923 рр. Історичний нарис».

Упродовж цілої епохи правдиву історію цього руху ретель-
но приховували архіви, замовчували не лише представни-
ки правлячого в СРСР режиму, історики, а й самі колишні по-
встанці. Комуністична влада та її репресивний апарат навчи-
ли українців міцно тримати язика за зубами. Саме тому ма-
совий збройний рух в Україні залишив по собі таку обмежену 
(порівняно з іншими історичними подіями ХХ століття) мему-
арну й історичну літературу.

Сергій Боган — кандидат історичних наук, дослідник по-
встанського антикомуністичного руху. Нині — заступник ке-
рівника Одеської обласної організації ВО «Свобода».

К. Бердинських К. Бердинських 
«Єлюди. Теплі історії з Майдану»«Єлюди. Теплі історії з Майдану»
Ця книжка — блог-щоденник з Інтернету, який автор 

розпочала під час Євромайдану. Журналістка Крістіна Бер-
динських щодня зустрічала на Майдані прекрасних людей. 
20 грудня Крістіна створила Facebook-сторінку «Єлюди-
maidaners», де почала публікувати історії про майданівців та 
їхні фото, зроблені камерою мобільного телефону. Вона роз-
мовляла із заможними бізнесменами, які постачали на Май-
дан дрова й шини, із будівельниками, студентами, волонтера-
ми, координаторами гарячих ліній, із тими, хто працює на кух-
нях, живе у наметах, художниками, музикантами, культурни-
ми діячами. У січні – лютому сотні волонтерів перекладали ці 
розповіді на 17 мов. Дуже хочеться, щоби ці історії залишили-
ся не тільки в Інтернеті, а й у пам’яті читачів книжки.

В. Шапарова «Ягниця і вовчиця»В. Шапарова «Ягниця і вовчиця»
Популярний психологічний порадник для жінок на що-

день. Написаний психологом-практиком легко, в дотепній 
формі, доступній для сприйняття найширших читацьких кіл, із 
залученням афоризмів усіх часів, жартівливих крилатих ви-
словів та анекдотів.

М. ВитриховськаМ. Витриховська


