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Обрання задля 
переобрання? 

Отже, у неділю, 26 жовтня, — вибо-
ри Верховної Ради України,  парламен-
ту 8-го скликання. Першим скликан-
ням був названий парламент, обраний 
1990 року ще як Верховна Рада Укра-
їнської РСР, тобто ще за Союзу. Саме ця 
Рада ухвалила в тому ж 1990 році, 16 
липня, Декларацію про державний су-
веренітет України, яка за своєю суттю 
ще в рамках СРСР декларувала фактич-
ну незалежність України. А 24 серпня 
1991 року ця ж Верховна Рада ухвали-
ла Акт незалежності України. 

Кілька скликань парламент оби-
рався кожні 4 роки — вибори пройшли 
у 1994, 1998, 2002, 2006 роках. Упер-
ше цей порядок  порушили 2007 року, 
коли вперше указом Президента В. 
Ющенка Верховна Рада була розпуще-
на, і восени відбулися перші в нашій іс-
торії позачергові вибори Ради. Отже, 
Рада, обрана 2006  року, пропрацюва-
ла всього півтора роки. А от парламент 
6-го скликання, обраний восени 2007-
го, відпрацював повні 5 років — саме 
таким після внесення змін до Консти-
туції є нині термін повноваження Ради. 

Тому нинішні дострокові вибори 
Ради не перші. Проіснувала ця нинішня 
Рада 7-го скликання не найменше, поки 
оберуть нову і збереться новий парла-
мент, нинішньому виповниться 2 роки. 
Урешті, йому позаторік, одразу після 
обрання, і прогнозували дочасне пере-
обрання. А тим паче, відбулися такі по-
дії: Майдан, Єврореволюція, дострокові 
президентські вибори (також другі в на-
шій історії, перші були 1994 року, коли, 
обравши Кучму, переобрали Кравчука, 
що пробув президентом усього два з 
половиною роки). Отож за 23 роки не-
залежності це вже четверті загально-
національні позачергові вибори. Чи не 
забагато?

 

За якою системою 
не обирай…

Вибори парламентів перших скли-
кань проходили за мажоритарною 
системою, тобто всі 450 депутатів 
обиралися по мажоритарних округах, 
на які була поділена територія країни. 
Потім спробували чисто пропорційну 
систему: Рада обиралася за списка-

ми партій, мандати розподілялися між 
ними пропорційно набраним голосам. 
Є  прохідний бар’єр у кілька відсотків 
голосів: якщо партія його не долала, її 
голоси йшли тим, хто пройшов до Ради. 
І «бонуси» ці були немалі: при тому, що 
до Ради проходило по кілька партій, на 
виборах балотувалися десятки. Серед 
них — маловідомі, мізерні, технічні. 
Усе це висвітлило недоліки пропорцій-
ної системи в нашому українському 
варіанті, хоч вона успішно діє в пере-
важній більшості європейських дер-
жав. У нас же це було віддзеркален-
ням нашого карикатурного політику-
му. Нормальна політична структуриза-
ція суспільства все якось не виходить. 
Партії у нас не без підстави назива-
ють політично-бізнесовими холдинга-
ми, штучними утвореннями олігархіч-
них кланів. Партії, замість ідеології, 
будуються на грошах, на іменах тих 
чи інших лідерів — «партія такого-то». 
У державі наплодили понад 200 пар-
тій, з яких відсотків 80 практично не 
беруть участі в політичному житті, на-
самперед у загальнонаціональних ви-
борах. У партійному середовищі — 
безлад, існування партій-клонів, роз-
колотих партій з їхніми уламками. Дер-
жава через Міністерство юстиції ніяк 
не візьметься наводити лад у цій цари-
ні: провести перереєстрацію партій, 
зажадати у них фіксованого членства 
партійців, наявності структур. Велика 
вина в цьому безладі й самих грома-
дян, мільйони яких числяться членами 
таких-то партій і практично не вплива-
ють на їх політику, понуро штампують 
своїм членством вердикти партійних 
генералів.

Усі оці проблеми спонукали повер-
нення, бодай наполовину, до мажо-
ритарної системи виборів. Наполови-
ну — це значить, що вже другі вибори 
підряд у нас половина Ради, 225 депу-
татів, обираються за тими ж списками 
партій, ще стільки ж — по мажоритар-
них округах. 

На жаль, у державі з таким не-
розвиненим громадянським суспіль-
ством, профанацією демократії обидві 
системи не спрацьовують нормально. 
Про недоліки партійної системи вибо-
рів саме в нашому варіанті вище ска-
зано. Недоліки мажоритарної — не 
менші, якщо не більші. Причому, на 
відміну від мажоритарки перших ви-
борів 1990-их років, нині все наба-

гато гірше. Бо збільшилося фінансо-
ве розшарування в суспільстві, у нас 
з’явилися багаті і супербагаті — олі-
гархи. Грошові мішки і самі йдуть до 
Ради, і просто купують найманих де-
путатів-мажоритарників. Це вилива-
ється у той бруд виборчої кампанії, 
який ми бачимо зараз, особливо в 
мажоритарних округах. 

Обіцянки виборцям 
і «помиї» конкурентам

А бачимо ми ось що. З одного боку, 
від кандидатів — безсоромна демаго-
гія, обіцянки всього на світі, підкуп ви-
борців. З іншого, від цих же кандидатів 
— дезінформація, відверта брехня, на-
клепи. Усе це тиражується купленими 
і проданими засобами масової інфор-
мації. 

Ось газета, де на 24 сторінки обся-
гу — 17 публікацій так званої виборчої 
агітації, обсягом по півсторінки, сторін-
ку. Ось у 16-сторінковій газеті аж 13 
таких публікацій. До того ж і самі кан-
дидати розуміють, що коли в одному й 
тому ж номері газети з десяток їх од-
наковісінько розказують, які вони гар-
ні, то ціна таких публікацій близька до 
нуля. Виборець, читач просто байдуже 
перегортує ці сторінки. 

Ще гірше, коли від позитивної агітації 
переходять до негативної, до антиагітації. 
Урешті, і в так званій «позитивній» мало 
позитивного, адже це набір демагогії. Але 
тут принаймні хоч розказується, який гар-
ний такий-то кандидат. Однак на цих вибо-
рах почастішали випадки «помийної» агі-
тації: поливання брудом своїх суперників. 
При тому, що ті часто-густо й заслугову-
ють на ці помиї. Але виходить іноді сміш-
но, якби не було так сумно.

Ось у райцентрі стоїть ряд наметів 
різних кандидатів. У наметі кандидата 
А. роздають виготовлені у форматі га-
зети бюлетені, де, окрім хвалебних од 
кандидатові, є велика стаття про те, 
яким негідником є кандидат Б. Чому 
об’єктом помиїв обраний саме канди-
дат Б., хоча в окрузі 15 кандидатів, — 
загадка. Але ж поруч — намет канди-
дата Б. Тут у його бюлетені подана ве-
лика стаття про те, яким паскудою є 
кандидат В. У свою чергу, від кандида-
та В. роздають газетки-бюлетені зі 
статтею, що в цьому окрузі  ба-
лотується негідник Д. 

Йдемо на чергові Йдемо на чергові 
«доленосні вибори»…«доленосні вибори»… Після більш як двох з половиною років 

існування, коли наша газета вже міцно ста-
ла на ноги, на прохання численних читачів ми подає-

мо її на передплату в системі державної «Укрпошти». 
Отже, всі поштові відділення області ведуть передпла-

ту на нашу газету «Світ-інфо» на 2015 рік, на будь-який тер-
мін — від місяця до року. І на будь-яку адресу в області. 

Передплатна ціна газети — всього 6 гривень на місяць, тоб-
то 36 гривень на півріччя.

А вже тепер цей і наступні номери газети продаються вроздріб 
тою ж поштою, в кіосках і райвузлах зв’язку в районах області. 

Ті, кому наша газета вперше потрапила до рук, можуть 
ознайомитися з ї ї попередніми номерами в бібліотеках облас-
ті, а також у нашому кореспондентському пункті в Чернігові 
— культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» (вул. 
Шевченка, 9), де можна й отримати цей і попередні  
номери  газети. 

Сікорський: «Росія пропонувала 
Польщі окупувати частину України»

Росія хотіла залучити Польщу до розподілу території України.
Про це розповів колишній міністр закордонних справ Польщі 

та нинішній маршалек (глава) Сейму Польщі Радослав Сікорський, 
якого цитує видання «Politico Magazine».

«Путін хоче, щоб Польща направила війська в Україну. Це були 
сигнали, які вони нам надсилали. Ми знали, що це те, про що вони 
думають протягом багатьох років», — сказав Сікорський.

«Це була одна з перших речей, яку Путін сказав прем’єр-міністру 
Дональду Туску (який незабаром стане президентом Європейської 
ради — «УП»), коли він відвідав Москву. Він продовжував говорити, 
що Україна — штучна країна і що Львів — це польське місто, і чому 
б нам просто не розібратися разом», — додав глава Сейму Польщі.

«Ми дали їм дуже чітко зрозуміти: ми не матимемо з цим нічо-
го спільного», — сказав Сікорський.

За його словами, Росія хоче підштовхнути країни Заходу «до межі».
«Путін думає, що він стикнувся з купкою слабаків. І він думає, 

що ми не підемо на війну, щоб захищати країни Балтії. Ви знаєте, 
може бути, він і має рацію», — додав Сікорський.

Нагадаємо, що в березні заступник Голови Державної Думи, 
лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував Польщі до-
магатися проведення референдуму про приєднання п’яти захід-
них областей України — Волинської, Львівської, Івано-Франків-
ської, Тернопільської та Рівненської — до Польщі.

«Українська правда», 20.10.2014 

Росія пропонувала Польщі 
поділити Україну. 
За прикладом Гітлера і Сталіна.

Сепаратисти ігнорують Закон 
щодо Донбасу. Вони готують 
на 2 листопада свої вибори, 
а на 9 листопада — референдум 
про входження до Росії. 
Це Крим-2?

Росія вже називає нас,українців, 
«співвітчизниками і земляками». 
І агітує переселятися в Сибір 
і на Далекий Схід.
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Аграрії вже намолотили 
понад 2 мільйони тонн 
зерна. Буде 3? 
На Чернігівщині триває збирання вро-

жаю. З обмолочених 70% площ зернових 
культур одержано майже 2,1 мільйона тонн 
зерна. Урожайність перевищує 47 центнерів 
з гектара (торік було 40 центнерів).

Аграрії прогнозують перевищити мину-
лорічний рекорд і зібрати понад 3 мільйони 
тонн зерна.

Більше половини 
безробітних — жінки
За даними державної служби зайнятості, 

кількість зареєстрованих безробітних у Чер-
нігівській області за вересень 2014 р. змен-
шилася на 0,3% і на кінець місяця становила 
13,8 тис. осіб. 

Допомогу з безробіття отримували 79,9% 
осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше 
половини становили жінки, 38,6% — молодь 
у віці до 35 років. За сприяння державної 
служби зайнятості у вересні працевлаштова-
но 0,9 тис. мешканців області.

Середній розмір допомоги з безробіття 
в області становив 1121 грн, що дорівнює 
92,0% законодавчо визначеному розміру мі-
німальної заробітної плати (1218 грн).

В області — 558 відділень 
поштового зв’язку
Поштовий зв’язок залишається надійним 

засобом комунікації з усім світом. На початок 
2014 р. поштова мережа області налічувала 
558 відділень зв’язку (з них 8 пересувних), 
які обслуговують мешканців 1511 населених 
пунктів і надають понад 50 видів послуг.

У І півріччі жителям області доставлено 
16,5 млн періодичних друкованих видань (у 
т.ч. 16,1 млн за передплатою), 3,3 млн листів, 
карток і бандеролей. Крім того, доставлялися 
грошові перекази і  посилки, здійснювалися 
пенсійні виплати.

За межі України відправлено 54,5 тис. 
листів, карток і бандеролей, 1,5 тис. посилок, 
15,6 тис. поштових переказів.

Участь у Всесвітньому 
дні ходьби
У перші вихідні жовтня проходить Все-

світній день ходьби. На вулиці міст для нао-
чної демонстрації того, що активне життя до-
ступне кожному, виходять мільйони людей.

Департамент сім’ї, молоді та спорту Чер-
нігівської облдержадміністрації спільно з об-
ласним центром фізичного здоров’я насе-
лення «Спорт для всіх» за підтримки Черні-
гівського обласного осередку НОК України 
провів обласний спортивно-масовий захід 
«Всесвітній день ходьби».

У центральному парку культури та відпо-
чинку Чернігова зібралося близько трьохсот 
прихильників активного способу життя. Шко-
лярі, студенти, викладачі, пересічні глядачі 
стартували відповідно до спеціально розро-
бленого маршруту.

Вмикаємо опалення
У Черні-

гові лікар-
ням, полі-
к л і н і к а м , 
з а г а л ь н о -
освітнім та 
дошкільним 
навчальним 
з а к л а д а м , 
іншим закладам освіти, а також закла-
дам культури Чернігова почали подавати 
тепло з 21 жовтня. 

У житловому фонді усіх форм власності, 
що опалюється централізовано,  включення 
тепломереж починається днями, і найближ-
чим часом місто має повністю отримати  те-
плопостачання. 

Безоплатна 
правова допомога
Чергова частина Чернігівського облас-

ного центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги знаходиться за адре-
сою: 14000, м. Чернігів,  вул. П’ятницька, 
39, каб. № 715. Звернутися до Центру мож-
на цілодобово за єдиним номером з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги: 
0-800-213-103. 

Суспільно-інформаційний 
часопис «Північний вектор»

Чернігівська організація Суспіль-
ної служби України спільно з інфор-
маційним сайтом «Північний вектор» 
започаткували Інтернет-проект ін-
формування структур влади про іс-
нуючі і потенційні небезпеки у се-
редовищі життєдіяльності людини. 

Пропонуємо вам узяти участь у проекті 
«Громадськість за місто без небезпек». Мета 
— фіксування виявлених небезпек у Черні-
гові з метою їх оперативного усунення.

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

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

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

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

3. Тиснеш «РЕДАГУВАТИ» для додаван-
ня або видалення точок.

УВАГА: для редагування потріб-
но бути зареєстрованим на сервісі 
http://www.google.

Як завантажити фото? Найпростіше — 
скористатися з сервісу Радикал.ру

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

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

Сподіваємося, що відповідні структу-
ри з розумінням сприймуть цю громадську 
ініціативу, адже у справі оперативної лік-
відації небезпек влада і громадяни мають 
бути взаємозацікавленими партнерами. 

Білоруси знову масово їздять 
у Чернігів купувати товари
Білоруси, які скуповували в Чернігові дуже багато това-

рів, попри суттєву економію, кілька місяців відмовлялися від 
поїздок. Російська пропаганда, особливо телебачення, заля-
кали білорусів так, що ті боялися «бандерівців», «Правого сек-
тора», розправ над російськомовними туристами, націоналіс-
тів, «які відбирають автомобілі на підтримку АТО». Тепер ситу-
ація змінилася. 

Щоб повернути потік гостей з Білорусі, чернігівська вла-
да, активісти, наші журналісти чимало попрацювали. Запро-
шували білоруських журналістів, показували наші реалії, мир-
не життя українського міста. І знову поїхали гості з Білорусі, 
насамперед з Гомеля, пішла торгівля. Білоруси зізнаються, що 
Чернігів їх приємно здивував. Масово купують одяг, товари 
для дому, продукти. Економлять на курсовій різниці валют — 
300 гривень на кожній тисячі. Кажуть, що ціни в Україні, не-
зважаючи на подорожчання, нижчі.

Чернігівська молодіж-
на громадська організа-
ція «Міський молодіжний 
центр «Жменя» у прес-
клубі «Ділове слово» пре-
зентувала результати 
проекту «Здорова родина 
— здорова країна», який 
було реалізовано в Чер-
нігівській області у рам-
ках програми АМР США 
«Здоров’я жінок України».

Голова правління ГО «Жменя» Регіна Гусак окреслила ситу-
ацію в галузі планування сім’ї та збереження репродуктивно-
го здоров’я в області. Вона нагадала, що в Україні досі смерт-
ність перевищує народжуваність, і причина цього криється не 
лише в економічних факторах. В Україні близько 1 мільйона 
пар страждають на безпліддя, яке викликане проблемами з 
репродуктивним здоров’ям, зокрема є наслідком абортів.

Метою проекту «Здорова родина — здорова країна» було 
зменшення кількості абортів та привернення уваги людей ре-
продуктивного віку до питання ефективного планування сім’ї.

Однією з найвдаліших форм у рамках проекту став «Живий 
мікрофон» — спілкування на вулицях міст області, щоб доне-
сти інформацію про планування сім’ї.

Лікар-уролог-андролог Центру планування сім’ї Чернігів-
ського міського пологового будинку В’ячеслав Деркач роз-
повів про сучасні можливості з лікування безпліддя. Профі-
лактика захворювань, які передаються статевим шляхом, 
роз’яснювальна робота про небажані наслідки раннього по-
чатку статевого життя — усе це дозволяє зберегти репродук-
тивне здоров’я і народити здорових дітей.

За 2013 рік у Центрі планування сім’ї пролікували мето-
дом екстракорпорального запліднення 56 жінок. У 36 з них 
настала вагітність. А загалом, включно з іншими методами лі-
кування, у Чернігові за рік було оздоровлено 396 жінок, в об-
ласті — 688.

Аби залучити молодь до ефективного планування сім’ї 
та ставлення до репродуктивного здоров’я, у рамках проек-
ту «Здорова родина — здорова країна» організовували гро-
мадські заходи, дискусійні телепередачі, благодійний концерт 
«Відповідальне майбутнє». На телебаченні транслювалася со-
ціальна реклама, вийшла серія передач «Мамина школа». 

Громадські активісти дійшли висновку, що в українському 
суспільстві й досі існує багато стереотипів щодо вказаних пи-
тань. Тому завершення проекту аж ніяк не означає закінчення 
відповідної просвітницької роботи.

Партнерами в реалізації проекту виступили департамент 
сім’ї, молоді та спорту, департамент інформаційної діяльнос-
ті та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, обласна 
і міська «Клініки, дружні до молоді», Чернігівський обласний 
та міський центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Спадщина великої українки 
Софії Русової

Науковці, освітяни, представни-
ки влади провели в Чернігові круглий 
стіл на тему «Дзвони національної 
пам’яті. Хресна дорога великої укра-
їнки Софії Русової».

Вона першою в Україні відкрила дитя-
чий садок, писала для наукових, популяр-
них журналів, популяризувала українські 
національні ідеї.

Нещодавно канадські нащадки про-
світянки видали книгу листувань родини 
Ліндфорсів-Русових. Але дослідник Воло-
димир Єрмак говорить, що це лише поча-
ток вивчення спадку Русової, бо більше 
сотні її праць просто лежать в архівах і 
досі не досліджені.

У засіданні круглого столу взяли участь студенти Чернігівського наці-
онального педагогічного університету. Організатори хочуть, аби студенти 
більше знали про ідеї національного виховання дітей і переносили їх на 
свої шкільні уроки.

7 листопада до Дня української писемності перевідкриють відрестав-
рований за кошти обласного бюджету пам’ятний знак Софії Русовій на її 
батьківщині в селі Олешня Ріпкинського району.

Здорова родина — 
здорова країна

Cоціальний проект 
«Громадськість за місто без небезпек»

Інтернет-сайт існує на громадських засадах 
за рахунок пожертв. Читачі можуть підтримати 
сайт, перерахувавши кошти на картковий раху-
нок Приватбанку на ім’я Ясенчука Олександра 
Анатолійовича: 5457 0823 9152 9372.

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

Суспільно-інформаційний Інтернет-часопис «Пів-
нічний вектор» було створено у квітні 2012 року при 
Чернігівській міській громадській організації «Сус-
пільна служба України».

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

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

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

лісти Денис Домоцький, Олександр Ясенчук. 

Піклуючись про дітей, позбавлених батьківської любові та опі-
ки, працівники Державної служби охорони при УМВС України в 
Чернігівській області в черговий раз відвідали підшефних дітлахів 
Черешеньської школи-інтернату, що на Коропщині.

Продовжили традицію започаткованих міні-«олімпійських» ігор. 
Уже зіграно дружні матчі з футболу, тенісу, а тепер відбулася довгоочі-
кувана гра у волейбол, під час якої, нарівні з правоохоронцями, діти 
продемонстрували гарну фізичну підготовку.

В.о. директора закладу Ірина Василівна Якимець зазначила: «При-
кладом для дітей слугують наші друзі, які демонструють мужній образ 
міліціонерів, а серед дітей чимало тих, хто мріє стати правоохорон-
цем. Дуже приємно, що міліціонери не забувають про малечу».

Хвилиною мовчання діти і шефи вшанували пам’ять загиблого в 
зоні АТО випускника Черешеньської школи-інтернату Олександра 
Шика.

     СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Правоохоронці зіграли 
у волейбол з вихованцями 

підшефного закладу
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Наша газета —
в передплаті

Про концепцію газети
Бути виданням серйозним і водночас цікавим, масо-

вим — ось головне. Це інформаційно-аналітичне видан-
ня, яке має чітку структуру.  Перші сторінки — інформація 
про все важливе  в області, Україні, світі. Далі публікації 
з аналізом цих подій, інтерв’ю з відомими людьми. 

Про історіюПро історію
З перших номерів газета друкує викладені в по-

пулярній формі статті про наші історію — насамперед 
України, Радянського Союзу. Історію, яка раніше була 
для нас закрита, заборонена. Ось бодай короткий пере-
лік основних матеріалів з історії, надрукованих у газеті: 

Невідомі сторінки аварії на Чорнобильській  станції.

Таємниці в біографії Олександра Довженка. 

Як розвалювався Радянський Союз?

Гроші на Жовтневий переворот.

КДБ проти дисидентів.

Комуністичний режим проти української культури.

Нищення пам’яток історії та культури триває. 

Про український «самвидав».

Таємниці Сокиринського маєтку. 

Забуті чотири століття української історії.

Як Росія розорила Крим і передала рятувати 
його Україні.

75 років пакту Молотова – Ріббентропа.

Повний текст книги Сергія Леп’явка 
«Коротка історія Чернігова».

Про літературуПро літературу
Прагнемо представити читачам відомих, цікавих 

письменників, їх творчість. Уже представили таких 
письменників як Габріель Гарсіа Маркес, Екзюпері, 
О.Генрі, Мопассан, Карел Чапек, Ярослав Гашек, Во-
лодимир Солоухін, Олександр Солженіцин, Євген Єв-
тушенко, Володимир Дрозд, Остап Вишня, українські 
поети Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, 
Ліна Костенко, Василь Симоненко, Павло Мовчан, бі-
лоруські письменники Володимир Орлов, Олексій Бє-
лий (надруковані в оригіналі, білоруською мовою). У 
найближчих планах — Стефан Цвейг, Болєслав Прус, 
Іван Бунін, Володимир Винниченко, Артур Конан Дойл, 
Жорж Сіменон. 

Про кошти на газетуПро кошти на газету
Від самого початку газета видавалася на кошти її 

засновника і редактора та на пожертви добрих людей.  
Ми говоримо людям: якщо вам імпонує саме така га-
зета, можете підтримати її, а тим самим — нову неза-
лежну українську пресу. Усім, хто підтримував і підтри-
мує газету, — величезне спасибі від імені її читачів. 
Сподіваємося на таку підтримку і зараз.  Але  відтепер 
найбільш реальною, гарантованою підтримкою газети 
буде її передплата.

Акція «1+1». Пропонуємо, аби кожен наш читач, 
який оформив передплату на газету, долучив до неї 
ще хоча б одного передплатника — колегу, родича, 
знайомого. І нас буде більше!

Виходячи на пожертви, газета досі  й поширюва-
лася безкоштовно — на бібліотеки, навчальні закла-
ди, лікарні. Тепер час подумати про реалізацію «Світ-
інфо», щоб розвиватися далі. 

Тому з січня безкоштовне поширення газети буде 
значно скорочено. Відтак  радимо  тим, хто зараз 
отримує  газету  безкоштовно, передплатити її на 
2015 рік. 

 

Про газету «Сіверщина»Про газету «Сіверщина»
Окремо хочу звернутися до колишніх читачів, пе-

редплатників газети «Сіверщина». Маю на це право, 
бо на початку 1990-их разом із товаришами по Руху 
і «Просвіті» створив цю газету і 12 з половиною років, 
аж до 2006-го, був її редактором. І мені дуже прикро, 
що з весни цього року газета перестала виходити. Як і 
її дочірнє видання — обласна газета «Біла хата». Якщо 
колись ці газети відновляться, буду радий, коли читачі 
повернуться до них. Оскільки поки що передплати на 
ці газети нема, пропонуємо передплатити «Світ-інфо»  
колишнім читачам цих газет. Наша газета продовжує 
традиції цих видань.

Петро АНТОНЕНКО,
засновник і редактор газети «Світ-інфо» 

Про концПро конц

Найдавніший зі збережених донині 
садибних комплексів Лівобережжя роз-
ташований у райцентрі Козелець на Чер-
нігівщині. Садибний комплекс Покорщи-
на збудовано у середині XVIII ст. на березі 
річки Остер. 

Покорщину придбала 1744 року Ната-
ля Розумиха (Розумовська) для прийому 
невістки — російської імператриці Єлиза-
вети. Пізніше Розумиха подарувала сади-

бу доньці Вірі, сестрі графів Олексія і Ки-
рила Розумовських, та її чоловікові — ки-
ївському полковнику Юхиму Дарагану.

На схід від головного будинку містить-
ся кам’яниця, із західного боку був ланд-
шафтний парк, що спускався до заплави 
річки Остер. На північ від курдонера міс-
тився господарський двір.

За час свого існування будинок за-
знав неодноразових перебудов, але збе-

ріг риси первісного вигляду. Одноповер-
ховий, дерев’яний, потинькований, з му-
рованим підвалом, прямокутний у плані. 
По осі симетрії чолового фасаду — ґанок у 
вигляді чотириколонного портика тоскан-
ського ордера зі спареними колонами, з 
високим трикутним фронтоном і сегмент-
ним «ампірним» вікном у тимпані. 

Усередині будинок неодноразово пе-
реплановувався, тож первісне розпла-
нування нині не простежується. Вірогід-
но, воно було анфіладним. Будинок опа-
лювався печами і грубами, викладеними 
поліхромними розмальованими кахлями, 
які, на жаль, не збереглися. 

У 1980-х роках втрачено один із флі-
гелів, на території парку побудували гара-
жі та господарські будівлі.

Наприкінці 2009 року Чернігівська 
обласна рада ухвалила рішення про пе-
редачу садиби в довгострокову оренду 
на 49 років. Орендар планував створити 
на базі пам’ятки музейний комплекс «Ко-
зацька садиба «Покорщина», реставру-
вавши її за власний кошт. Проте  будинок 
так і залишається в занедбаному стані. У 
підвалі й   кімнатах — купи сміття, порож-
ніх пляшок, коробок. Підлога обох ґанків 
прогнила, розбиті шибки.

gazeta.ua
(«Чернігівський монітор», 20.10.2014)

Уже вдруге на Чернігівщині 
зафіксовано спалах африкан-
ської чуми свиней. Тепер небез-
печну хворобу виявили у приват-
ному господарстві мешканця 
села Крути Ніжинського району. 

Затверджено план заходів 
з локалізації та ліквідації захво-
рювання.

У селі Крути встановлено 
карантин і ветеринарно-мілі-
цейські пости на всіх основних 
в’їздах і виїздах з населеного 
пункту. Робоча група, до складу 
якої входять працівники УМВС, 
ДСНС, ветеринарної служби, 
розпочала вилучення і знищен-
ня всіх 266 голів свиней у селі. 
Прийнято рішення про відшко-

дування коштів мешканцям 
села Крути, в яких вилучили та 
знищили свиней. 

Африканська чума свиней не 
шкодить людям та іншим твари-
нам, але вражає поголів’я свиней. 
Ефективних методів лікування 
хворих тварин немає, як і вакцин 
для профілактики. Збудник хво-
роби дуже стійкий і зберігається у 
замороженому м’ясі більше трьох 
років. А через зростання популяції 
диких тварин може швидко розпо-
всюджуватися територіями.

Навколо осередку захворю-
вання (це село Крути і трикіломе-
трова зона навколо нього) вста-
новлено карантинну зону. Введе-
но обмеження руху транспортних 

засобів, заборонено вивезен-
ня за територію села продуктів і 
сировини тваринного походжен-
ня, кормів та інших вантажів, для 
чого виставлено три ветеринар-
но-міліцейські пости. 

Заходи з недопущення роз-
повсюдження смертельно небез-
печної для свиней хвороби три-
ватимуть як мінімум 45 днів — до 
її повної локалізації та ліквідації.

* * *
А за кілька днів захворю-

вання свиней на африканську 
чуму зафіксовано ще в одному 
районі — Щорському.

* * *   
Чума виявлена у дикого ка-

бана в Куликівському районі

Як повідомила Державна 
ветеринарна і фітосанітарна 
служба України, в Куликівсько-
му районі, за 4 км від с. Ковчин, 
18 жовтня був виявлений труп 
дикого кабана. Лабораторні до-
слідження підтвердили у твари-
ни діагноз африканської чуми 
свиней.

19 жовтня проведено засі-
дання Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при 
Куликівській райдержадміні-
страції —  визначені вогнище, 
перша захисна зона в радіусі 3 
км від місця знаходження трупа; 
сформована група фахівців, які 
проводять дослідження мислив-
ських угідь. 

Митники вилучили незаконно 
транспортованих цінностей 
на 5 мільйонів гривень
У січні – вересні за фактами порушень митного законодавства 

співробітники Чернігівської митниці Міндоходів склали 410 адмінпро-
токолів, вартість предметів правопорушення в яких становить понад 
5 мільйонів гривень. 

Найбільшу частку складають промислові товари, сировина й ма-
теріали — на 3,1 мільйона гривень, транспортні засоби — на 1,1 міль-
йона гривень, валютні кошти — на 148 тисяч гривень, продовольчі то-
вари й сільгосппродукція — на 30 тисяч гривень.

Співробітники митниці направили до правоохоронних органів 
11 повідомлень про кримінальні правопорушення, де основними 
предметами порушень є засоби негласного отримання інформації, 
наркотичні речовини, психотропна речовина, патрони і металевий 
телескопічний кийок, картина, старовинні монети й паперові гро-
шові знаки (бони імперської Росії), ювілейні медалі.

Виявлено масштабне 
розкрадання лісу
Чернігівською міжрайонною прокуратурою з нагляду за додер-

жанням законів у природоохоронній сфері при перевірці земельних 
ділянок лісового фонду державної власності поблизу с. Маховики та с. 
Петрова Слобода Корюківського району виявлено самовільне виру-
бування (без лісорубного квитка) понад 1700 дерев різних порід (со-
сна, дуб, береза) на загальній площі 4,6 га.

Загальна сума збитків, завданих навколишньому середовищу, пе-
ревищує 5 млн грн. 

За фактом незаконного вирубування лісу, внаслідок чого державі 
заподіяну істотну шкоду, прокуратурою розпочато кримінальне прова-
дження за ст. 246 Кримінального кодексу України. 

Санкція статті — до трьох років позбавлення волі з конфіскацією 
незаконно добутого.

Аварія на Борзнянщині: 
3 загиблих, 2 травмованих
У неділю вранці на 80-ому км автошляху Кіпті – Глухів – Бачівськ 

поблизу села Комарівка на Борзнянщині вантажний автомобіль «Ка-
мАЗ» під керуванням 42-річного водія зіткнувся з мікроавтобусом 
«Мercedes-Benz». У результаті 41-річний водій мікроавтобуса та двоє 
пасажирів, 1953 р.н. та 1957 р.н., загинули на місці аварії, ще двоє 
пасажирів, 1983 р.н. та 1979 р.н., із травмами різних ступенів тяж-
кості були госпіталізовані до реанімаційного відділення Борзнянської 
районної лікарні.

Повідомляє Служба безпеки України

Співробітники СБУ викрили групу осіб, які 
несанкціоновано втручалися в роботу мереж 
електрозв’язку загального користування
Співробітники Управління СБ України в Чернігівській області 

спільно з працівниками УМВСУ викрили і припинили діяльність гру-
пи осіб, які за допомогою шкідливого програмно-технічного облад-
нання налагодили функціонування протиправної схеми перенаправ-
лення міжнародного телефонного трафіку з використанням техноло-
гії ІР-телефонії.

Встановлено, що для отримання незаконних прибутків зловмис-
ники придбали і встановили у підвальному приміщенні житлового бу-
динку спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та через Інтер-
нет перенаправляли міжнародні телефонні дзвінки до однієї із зару-
біжних країн на мережу стільникового зв’язку місцевого мобільного 
оператора. 

Під час обшуків у помешканнях правопорушників правоохоронці 
вилучили п’ятнадцять сім-боксів на 20 GSM-каналів кожен (вартістю 
30 тис. дол. США), сім комп’ютерів, а також сім-карти мобільних опе-
раторів. Нині встановлюються завдані збитки.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за матеріа-
лами УСБУ слідчими міліції за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручан-
ня в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), авто-
матизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) 
Кримінального кодексу України, здійснюються слідчі дії.

До суду — за державну зраду
Управлінням Служби безпеки України в Чернігівській області 

завершено розслідування кримінального провадження, відкритого 
стосовно військовослужбовця, якого затримали у червні ц.р. за пі-
дозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 (державна зра-
да) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що військовий 
контрактник за завданням російських спецслужб зібрав відомос-
ті закритого характеру щодо військової частини, в якій він проходив 
службу (в т.ч. інформацію про осіб офіцерського та керівного скла-
ду, які брали участь в АТО на Сході України, схеми оборони військо-
вих містечок та ін.). У подальшому зібрана інформація передавалася 
спецслужбам РФ.

Матеріали кримінального провадження із затвердженим обви-
нувальним актом скеровано до суду.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Покорщина, найдавніша садиба Лівобережної 
України, перетворюється на сміттєзвалище

Не вистачало нам ще  африканської 
чуми на додачу до сепаратистської 
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Бліц-інформ
Міліцейська хроніка

Найстарішому міліціонеру 
виповнився 101 рік
На теренах України є лише три ветерани ор-

ганів внутрішніх справ, які перетнули 100-літній 
віковий рубіж. І один з них — Петро Кирилович 
Буднік — мешкає у Чернігові. 

9 жовтня начальник УМВС України в Черні-
гівській області генерал-майор міліції Олег Дем-
ченко особисто відвідав Петра Будніка, аби при-
вітати його зі 101-им днем народження.

Петро Кирило-
вич Буднік до мілі-
ції прийшов ще 1935 
року, служив у ліній-
ному відділі на заліз-
ниці. Потім працював 
у карному розшуку. 
На війну пішов добро-
вольцем, але з військ-
комату офіцера міліції 
повернули до виконання прямих обов’язків — ло-
вити кримінальників і диверсантів. Служба віді-
брала у Петра Будніка здоров’я. Наприкінці 1940-
х і на початку 1950-х років у нього сталося два 
інфаркти. Після другого, у червні 1952-го, мусив 
остаточно піти на відпочинок.

Душевний спокій і фізична активність утрима-
ли старенького на світі. Він досі пересувається сво-
їм будиночком, виходить у двір. Лише цього року не 
обробляв невеличкого городу: вже забракло сил.

«Керівництво УМВС і ветеранська організація 
весь час тримають на контролі умови проживання 
наших ветеранів, — розповів генерал Демченко. 
— Ми намагаємося надавати всіляку посильну до-
помогу. Зокрема, торік помешкання Петра Кири-
ловича Будніка було відремонтоване силами пра-
цівників і ветеранів міліції Чернігова. Найближ-
чим часом плануємо розв’язати питання водопо-
стачання його оселі».

Разом з керівником обласної міліції вшану-
вати поважного ветерана прибули заступник на-
чальника УМВС Микола Свєточев, голова облас-
ної ветеранської організації Павло Скнар, пред-
ставники керівництва Чернігівського міського 
відділу УМВС, громадських організацій. 

Наркосировини — 
на 10 мільйонів 
У Куликівському районі Чернігівської області 

працівники міліції виявили і знешкодили велику 
плантацію дбайливо доглянутої фактично в про-
мислових масштабах наркотичної сировини. 

На земельній ділянці площею понад 20 соток, 
обгородженій щільним  міцним парканом заввишки 
4 метри, рівними рядами буяли культивовані росли-
ни конопель, загальною кількістю майже 400 оди-
ниць. Висота більшості рослин перевищувала три 
метри. Експерт висунув обґрунтоване припущення, 
що на плантації вирощуються різні сорти конопель. 
На городі не тільки були виполоті всі бур’яни, там 
була налагоджена крапельна система зрошування. 

У господарській будівлі на цій же земельній ді-
лянці зловмисники  обладнали імпровізовану су-
шарку. Тут вилучили два мішки з готовим наркотич-
ним засобом (марихуаною) загальною вагою 7 кг. 

Весь незаконний урожай знищили — спалили 
тут же, на очищеній від конопель ділянці.

Працівники міліції встановили осіб, які займа-
лися вирощуванням, доглядом і заготівлею нар-
комістких рослин. Правоохоронці встановили  на-
прямок збуту наркотиків, вирощених у Куликів-
ському районі. Під час  санкціонованого обшуку в 
гаражі підозрюваного, розташованому в одному з 
гаражних кооперативів Києва, працівники міліції 
додатково вилучили більше 40 кг підготовленої до 
збуту марихуани. 

Загальна вартість вилученої та знищеної нар-
косировини, за цінами «чорного ринку», становить 
не менше 10 мільйонів гривень. 

За фактами правопорушень відкрито кри-
мінальні провадження за ч. 2 ст. 310 КК України 
(«посів або вирощування снодійного маку чи ко-
нопель») і ч. 3 ст. 307 КК України («незаконне ви-
готовлення або збут наркотиків»). Винним особам 
загрожує покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк до 12 років із конфіскацією майна. Три-
ває досудове розслідування.

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Хлібом-сіллю, морем квітів і радісними 
усмішками зустріло рідне місто бійців спеці-
ального батальйону патрульної служби міліції 
«Чернігів», які повернулися на короткостроко-
вий відпочинок із зони АТО у рамках ротації 
особового складу.

Цей підрозділ нині несе службу на Луган-
щині в безпосередній близькості від російсько-
го кордону. Загалом батальйон виконує суто мі-
ліцейські функції з охорони громадського по-
рядку. Але, оскільки це відбувається у зоні фак-
тичних бойових дій, служба виявляється досить 
специфічною, розповів заступник командира 

батальйону «Чернігів» Віталій Костюченко. Піс-
ля оголошення перемир’я стріляють рідко, зате 
почастішали спроби розвідувально-диверсій-
них груп супротивника «просочитися» на те-
риторію, контрольовану українською владою. 
Викривати таких розвідників і диверсантів — 
одне із завдань чернігівських правоохоронців.

«У зоні проведення антитерористичної опе-
рації на Сході України зараз несуть службу по-
над 160 працівників міліції Чернігівщини, — по-
відомив начальник УМВС у Чернігівській облас-
ті генерал-майор міліції Олег Демченко. — Рота-
ції доведеться продовжувати, поки не запанує 

міцний мир у східних регіонах нашої держави».
Під час зустрічі Олег Михайлович подяку-

вав бійцям за сумлінне несення служби, висло-
вив щиру вдячність керівникам місцевих орга-
нів влади, підприємцям, волонтерам, усім не-
байдужим чернігівцям за дієву підтримку пра-
воохоронців у зоні АТО.

Учасники урочистостей на Красній площі 
біля пам’ятного знака на честь Героїв Небесної 
Сотні вшанували пам’ять тих, хто віддав життя 
за вільну демократичну Україну. До підніжжя 
пам’ятного знака лягли живі квіти.

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Знесення в Чернігові на Покро-
ву пам’ятника Михайлові Фрунзе, 
звичайно ж, можна назвати вак-
ханалією. Попри те, що це начебто 
було логічним продовженням Дня 
українського козацтва, трансфор-
мованого якраз у нове держав-
не свято — День захисника Укра-
їни. Не кажучи вже про одне з ве-
ликих християнських свят —  По-
крову Пресвятої Богородиці. А 
дійство відбувалося ж у святих чер-
нігівських місцях, в оточенні кіль-
кох православних храмів. Тим не 
менше, попри всі ці свята і дати, ви-
лилося в таку насильницьку акцію, 
яка стала продовженням маршу на-
ціоналістів, патріотів. Останнє сло-
во дехто радить узяти в лапки, бо чи 
«патріотизмом» є насправді такі ак-
ції? Але я зараз про інше: під ВАК-
ХАНАЛІЄЮ  розумію все те, що ко-
їться в «демократичній, правовій» 
(стаття 1 Конституції України) дер-
жаві, її обласному центрі довкола 
такої вкрай необхідної справи, як 
подолання наслідків тоталітаризму. 
Бо чому це робиться так потворно, 
як нині у нас в Україні, в Чернігові?

Пам’ятник Фрунзе був продо-
вженням так званої всім відомої 
алеї Героїв. У нашій газеті «Світ-
інфо» в № 31 я опублікував статтю 
«Алея Героїв? Катів? Жертв?», де 
просто дав усім доступний довідко-
вий матеріал про персонажів алеї. 
Крім двох дійсно героїв минулої ві-
йни з фашизмом, усі інші персона-
жі — герої тоталітарного режиму: 
Юрій Коцюбинський, Примаков, 
Антонов-Овсієнко, Щорс, Подвой-
ський, Крапив’янський. Герої? Ге-
рої тоталітаризму, дуже нерядові 
діячі комуністичного режиму. Кати? 
Кати, які пролили стільки людської 
крові. Жертви? Жертви, бо врешті 
всі були репресовані тим же кому-
ністичним режимом, якому так за-
тято служили. А дехто навіть роз-
стріляний: Коцюбинський, Прима-
ков, Антонов-Овсієнко.

Так от усе сказане абсолют-
но стосується і Фрунзе, пам’ятник 
якому стояв не на алеї Героїв лише 
тому, що цей діяч не був уроджен-
цем Чернігівщини. Герой. Кат. 
Жертва. Про це йшлося в публіка-
ції в газеті «Світ-інфо», № 39 від 25 
вересня. У цій публікації «Непохит-
ний більшовик «Василевич» Фрунзе 
стоїть в історичному центрі україн-
ського міста», як і в статті про одіоз-
них персонажів алеї, так само щодо 

Фрунзе я запропонував негайний 
демонтаж цих погрудь, але винятко-
во в рамках закону, цивілізовано, 
рішенням місцевої влади. Після де-
монтажу пам’ятника Леніна дивно 
і нелогічно стояти у старовинному 
українському місті ленінцям. Нато-
мість у місті можна створити музей 
тоталітаризму (це є в деяких краї-
нах), куди й звезти оті пам’ятники.

І ось 14 жовтня, якраз на свя-
то, пам’ятник Фрунзе було знесе-
но молодими учасниками акції па-

тріотів. Але якщо хтось скаже, що 
подібні публікації провокують на-
силля, абсолютно не погоджуся 
з цим. Я чітко пропонував зовсім 
інший варіант — законний демон-
таж пам’ятників. Більше того, за-
стерігав: якщо це не зробити ци-
вілізовано, може бути зроблене 
по-дикунськи, що й сталося. Що 
це дикунство, однозначно. Про це 
свідчать десятки відгуків читачів 
на чернігівських сайтах на інфор-
мацію про подію, особливо на ві-
деозйомку «демонтажу». Ось бодай 
деякі з них, про молодих людей, які 
робили цей демонтаж. 

Дикари необразованные, 
не помнящие родства своего... 

Чистейшее проявление 
варварства и бескультурья.

Ублюдки, мрази, вот оно 
лицо нынешней Украины, 
никто уже не остановит этот 
ничтожный процесс... Племя!!! 

Дебилы, других слов про-
сто нет.

Сборище умственно 
неполноценных. 

Фашисты драные, лучше бы 
голову себе сломали! Уроды! 
Придурки укуренные.

Спасибо всем майданутым 
и тем, кто их поддерживал. Тва-
ри. И первые, и вторые... 

Это просто АГОНИЯ, ублюд-

ки уже не знают, что дальше де-
лать, и выводят на всякие мар-
ши это быдло... СТРАНА БЕЗ 
БУДУЩЕГО!!! 

* * * 
Автори таких коментарів і пра-

ві, й неправі: неправі по суті — дав-
но час зносити пам’ятники тоталі-
тарного режиму, і праві по формі — 
ні в якому разі не можна це робити 
ось таким чином.

Біда, що донині в нашому сус-
пільстві панує тоталітарна філосо-
фія блукання між двох сосен: або 
не робити очевидного, тобто про-
щання з тоталітаризмом, або роби-
ти ось так. 

Нормальним варіантом було б 
тій же молоді поставити там без-
перервний пікет із роз’ясненням, 
хто такий Фрунзе, що цей бюст тре-
ба знести. Урешті написати на щиті 
детальну інформацію про Фрунзе. 
Хіба це важко було зробити? 

Є й ще ряд суттєвих запитань 
до тих же патріотів, демократичних 
партій, організацій. Коли нарешті 
буде взято до виконання призабу-
тий Указ Президента України ще від 
1992 року про знесення подібних 
пам’ятників тоталітаризму. Коли 
буде доведено до громадськості 
ухвалену в цьому ж руслі постанову 
обласної влади про знесення таких 
пам’ятників на Чернігівщині, з по-
вним списком, де їх понад 100? Хто 
і коли внесе на розгляд сесії міської 
ради питання про демонтаж таких 
пам’ятників? Можна й зі створен-
ням музею тоталітаризму. Що зава-
жало депутатам давно внести такий 
проект на розгляд сесії міськради? 

А поки що міліція Чернігова під 
контролем прокуратури поруши-
ла за фактом знесення пам’ятника 
кримінальну справу за статтею 
298, ч.2 Кримінального кодексу 
України — знищення, руйнування 
чи псування пам’ятників історії чи 
культури. Санкція статті —  позбав-
лення волі на термін до 5 років. До 
речі, може, хоч зараз з’ясується 
давно очевидне, але чомусь не-
відоме громадськості: чи є такі 
об’єкти юридично «пам’ятниками 
історії і культури»? Якщо ні, тоді 
кримінальну справу можуть пере-
кваліфікувати на іншу статтю  — ху-
ліганство. Але невже в цій нещас-
ній країні не можна без криміналу? 

Петро АНТОНЕНКО

Бійці спецбатальйону міліції «Чернігів» 
повернулися на відпочинок із зони АТО

Вакханалія довкола Фрунзе
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ВО «Свобода» заявила: 
«Нечесна гра руху «Чесно»
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 26 вересня опри-

люднило заяву під заголовком «Нечесна гра руху «Чесно». У 
ній говориться, що цей громадський рух украй необ’єктивно 
проводить перевірку політиків на чесність. І що інколи такі 
перевірки слугують зведенням політичних рахунків. В опри-
людненому недавно рухом «Чесно» списку кандидатів у на-
родні депутати, які не вписуються у критерії чесності руху, 
опинилися голова партії «Свобода» Олег Тягнибюк, голова 
економічної ради партії Ігор Кривецький. При цьому рух, як 
заявляє «Свобода», посилається «на опубліковані у жовтій 
пресі брехливі й маніпулятивні матеріяли, які є безпідстав-
ними й не підкріплені жодним доведеним фактом та спрос-
товані у суді».

У заяві партії йдеться: «При нагоді інформуємо, що Фран-
ківський районний суд Львова задовольнив позов Олега Тяг-
нибока до ТОВ «Експрес мультимедіа груп» про захист чес-
ти, гідности та ділової репутації. Суд визнав такою, що не 
відповідає дійсності й порушує права і свободи, ганьбить 
честь, гідність і ділову репутацію лідера «Свободи» інформа-
цію, оприлюднену в статті «Гроші Тягнибока-4. Угода з дия-
волом», надруковану в газеті «Експрес» від 24.10.2013 року 
(№117)».

Натомість «Свобода» навела приклади, коли кандидати в 
депутати, які позаторік, у попередню виборчу кампанію про-
йшли перевірку на чесність рухом «Чесно», ставши парламен-
тарями, проявили себе як люди вкрай недостойні. У заяві ска-
зано: «чесними» виявилося чимало депутатів, які після отри-
мання мандата довели свою «порядність» голосуванням за 
найганебніші рішення. Зокрема, за так звані диктаторські за-
кони 16 січня голосували 28 депутатів, яких раніше рух «Чес-
но» назвав «доброчесними». 

«Під зверненням до польського Сейму, автори якого офі-
ційно просили чужу державу публічно принизити Україну, що 
є відвертою підривною діяльністю, поставив свої зрадницькі 
підписи 21 депутат із «доброчесних». 

«Із 24 нардепів, які їздили до Москви на засідання Держ-
думи РФ, свого часу ну дуже «доброчесними» були визнані 5 
запроданців-комуністів».

У заяві «Свободи» говориться: «Закликаємо припинити 
дискредитацію політичних опонентів шляхом лобіювання ін-
тересів тих партій, у списках яких на прохідних місцях перебу-
вають ваші колеги».

Досі не знайшли 29 майданівців, 
які зникли взимку 
Станом на 13 жовтня 2014 року зниклими під час Майда-

ну вважаються 29 активістів. Про це повідомляє «Євромайдан 
SOS».

Активісти розмістили в соцмережах список тих зниклих, 
зв’язок з якими було втрачено під час їхнього перебування на 
Майдані в Києві.

Дізнатися, хто саме зник, або повідомити будь-які дані 
щодо цих людей можна за телефонами гарячої лінії: 
(068) 548-12-41; (066) 684-98-30; (063) 337-95-73.

«Євромайдан SOS» також нагадує, що під час акцій протес-
ту на Майдані загинуло 123 особи.

Прокуратура перевіряє 
діяльність 8 екс-міністрів 
на предмет розвалу армії 
Головний військовий прокурор — заступник Генерального 

прокурора Анатолій Матіос заявляє, що Військова прокурату-
ра розпочала провадження щодо діяльності восьми колишніх 
міністрів оборони на предмет розвалу Збройних Сил країни.

Матіос зазначив, що за десяток років, а особливо за 
останні чотири роки, було внесено більше 600 змін до законо-
давчих актів, які фактично зруйнували цілісну систему і функ-
ціонування Збройних Сил чи підірвали обороноздатність на-
шої країни.

Зокрема, він пояснив, що «військовою прокуратурою було 
порушено кримінальне провадження за фактом неналежно-
го виконання своїх службових обов’язків особами керівного 
складу Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних 
Сил, які підписували документи, обґрунтування, подання до 
органів законодавчої влади, до Кабінету Міністрів, до вико-
навчої влади, які призвели до того, що на момент анексії Кри-
му в нас на папері було шість бригад, з яких урешті-решт  вда-
лося зібрати всього 400 чоловік».

І хоча законодавчі акти ухвалює парламент, а урядові по-
станови — Кабмін, колишні військові посадовці, включно з мі-
ністрами, можуть бути звинувачені у підготовці документів з 
обґрунтуваннями таких законів і постанов. 

 

Прокуратура підозрює більше 
3 тисяч солдатів у  дезертирстві
Військова прокуратура розслідує 222 кримінальних про-

вадження за фактами дезертирства військовослужбовців, за 
якими проходять понад 3 тисячі солдатів.

Про це повідомив заступник Генпрокурора — головний 
військовий прокурор Анатолій Матіос: «222 провадження (за 
фактами дезертирства) щодо 3078 військовослужбовців».

За його словами, також розслідуються 56 кримінальних 
проваджень за фактом ухиляння від військової служби.

Більше 500 військовим оголошено підозру і обрано запо-
біжні заходи, серед них щодо 32 осіб — арешт.

Бліц-інформ

Росія вербує українців у Сибір 
і на Далекий Схід, називаючи нас 

«співвітчизниками» і «земляками»
«По заказу 

ФМС России»
Не так давно я опубликовал материал, 

посвящённый антиукраинской пропаганде, 
осуществляемой холдингом 
UMH group, по-прежнему при-
надлежащим портмоне семьи 
Януковичей — Сергею Курчен-
ко. Публикация вызвала ла-
вину возмущения со стороны 
российских и пророссийских 
медийщиков, до сих пор состо-
ящих на иждивении у енакиев-
ских невозвращенцев (тьфу-
тьфу-тьфу), и полную индиффе-
рентность со стороны наших 
правоохранительных орга-
нов. А безнаказанность, 
как известно, порождает 
вседозволенность.

Это киоск «Союз-
печати» в самом цен-
тре столицы Украины. 
Страны, которая 
ежедневно хоронит 
своих убитых граж-
дан и тратит 80 млн 
грн на войну с регу-
лярной армией РФ 
и коллаборантами.

В этом киоске я время от 
времени приобретаю периодику — немно-
го, но всё же. Разумеется, никогда в жизни, 
находясь в здравом уме и ясной памяти, я 
не купил бы ничего из того, что выпускает 
холдинг человека, который украл у моей 
страны миллиарды (кстати, примерно по тем 
же причинам я не посещаю всевозможные 
«Кофе-хаузы», «Шоколадницы», «Евразии», 
«Якитории» etc.). Однако недавно один 
мой приятель настоятельно рекомендо-
вал мне приобрести газету «Комсомоль-
ская правда» — тоже детище UMH group, 

мотивируя это тем, что внутри этого печат-
ного артефакта эпохи СССР я обнаружу не-
что очень интересное. Я привык верить лю-
дям, поэтому не пожалел 3 грн и приобрёл 
выпуск «КП» №230 от 17 октября.

Снаружи газе-
та выглядела вполне себе обычно: 
сообщала о люстрации, футболе и удачном 
разрешении от бремени кого-то из украин-
ских селебритиз. Ад скрывался внутри и 
представлял собой пособие по эмиграции 
граждан Украины в Российскую Федера-
цию. Надпись в самом верху полосы гласи-
ла о том, что заказчиком всей этой радос-
ти является Федеральная миграционная 

служба России. Страны, по вине которой 
мы каждый день хороним соотечественни-
ков и тратим безумные деньги на обеспече-
ние наших военных самым необходимым.

Кроме педантичных канцеляр-
ских инструкций внутри газеты я обнару-
жил хрестоматийные пропагандистские 
материалы, живописующие все прелести 
жизни в российских топях и вечной мерзлоте.

Впоследствии оказалось, что это вов-
се не разовый выпуск. Ранее «Комсомол-
ка» уже неоднократно радовала своих по-

читателей душещипательными 
эмигрантскими историями, а 
также интервью главы ФМС РФ 
господина Ромодановского с 
оптимистическим заголовком 
«Места хватит всем».

Не поймите меня пре-
вратно: я вовсе не воз-
ражаю, если несколь-
ко десятков тысяч моих 
путинолюбивых соотече-
ственников решат ско-
ротать остаток своих 

дней среди бурятов, чавчувенов и 
медведей — напротив, я только за.

Но я никогда не пойму, как мож-
но позволить репрессивному органу 
государства-агрессора осуществлять 

пропаганду во всеукраинском издании 
с тиражом 121 тыс. экземпляров. Как 

не пойму и то, почему активы челове-
ка, которому инкриминируется хищение 
у государства около 5 млрд грн (хотя мы 

все понимаем, что эта сумма существен-
но уменьшена), до сих пор не арестованы. 

Сергій ІВАНОВ, 
my own resistance 

(«Українська правда», 19.10.2014) 

Як бачимо, в поширюваних в Україні 
своїх газетах Росія вже нахабно називає 
нас, українців, «соотєчєственнікамі», тобто 
співвітчизниками, і земляками. 

Про невизнання нового закону 
заявив самозваний прем’єр само-
проголошеної Донецької народної 
республіки Олександр Захарченко. 
«Україна може ухвалювати будь-які 
закони, нас вони не стосуються. Ми 
самостійна держава, за незалеж-
ність якої проголосували її грома-
дяни», — заявив Захарченко, по-
силаючись на псевдореферендум 
11 травня. «У Києва ще є ілюзія, що 
він нами управляє, на ділі ж це не 
так». «Немає одних «окремих райо-
нів Донбасу», є ДНР, яка планує по-
вернути собі всю окуповану терито-
рію в межах колишньої Донецької 
області України», — заявив Захар-
ченко.

Сепаратисти заявили, що ігно-
рують призначені Верховною Ра-
дою на 7 грудня місцеві вибори на 
контрольованих ними територіях. 
Натомість вони призначили на 2 
листопада свої вибори — так зва-
ного парламенту і голови ДНР. Ана-
логічні вибори на цей же день при-

значені і в ЛНР, Луганській народ-
ній республіці.

Наступним етапом, уже за тиж-
день, 9 листопада, сепаратисти 
планують референдум «про подаль-
шу долю» своїх «республік». Оскіль-
ки вони вважають, що їхню неза-
лежність проголосили на референ-
думі 11 травня, то зараз мова може 
піти про голосування за входжен-
ня цих «республік» до складу Росій-
ської Федерації. 

Усе точно за весняним сценарі-
єм у Криму.

* * *
Президент України Петро По-

рошенко днями на саміті в Мілані 
за явив, що ніхто не визнає цих так 
званих «фейкових», тобто фальши-
вих, сепаратистських виборів на 
Донбасі. Але так само влада Укра-
їни говорила і про незаконність, 
фарсовість рішення влади Криму 
про проголошення його незалеж-
ності від України, а потім —  рефе-
рендуму про входження до Росії. 

Очищення влади 
у форматі люстрації

Закон «Про очищення влади», який 16 ве-
ресня ухвалила Верховна Рада, підписаний 
Президентом Порошенком і 15 жовтня на-
був чинності.

Виконавчу владу на десять років покинуть ті, 
хто працював у КДБ СРСР або співпрацював з цією 
спецслужбою, а також у часи СРСР обіймав керівні 
посади в Компартії.

Закон також автоматично усуває з виконав-
чої влади всіх, хто як мінімум рік обіймав певні по-
сади при Януковичі. Серед таких посад, зокрема, 
прем’єр, міністри, їхні перші заступники, голови обл-
адміністрацій і їхні заступники. Чиновники рангом 
нижче підлягають звільненню, якщо не зможуть до-
вести відповідності  своїх витрат доходам. На десять 
років із силових структур звільнять посадовців ке-
рівної ланки Генпрокуратури, МВС, Служби безпеки 
України та інших, аж до заступників начальників об-
ласних управлінь — часів режиму регіоналів. 

Перелік таких посад чітко визначений у 
законі. Отже, це і є люстрація в тому вигляді, 
в якому вона усталена в європейських кра-
їнах. Тобто чітко вказано, які саме колишні 
посадовці на який темін не зможуть обійма-
ти державних посад. 

Водночас другий вид очищення влади не міс-
тить таких чітких критеріїв. І тут звільнятимуться 
посадовці, вина яких перед суспільством має бути 
доведена. 

Безпосередньо займатися очищенням влади 
закон зобов’язав насамперед Міністерство юс-
тиції. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що 
люстрація торкнеться не тільки тих, кого перера-
хували в законі. До люстрації можуть бути притяг-
нуті особи, які своїми діями забезпечували дик-
татуру режиму Януковича або порушили конститу-
ційні права та свободи громадян під час Майдану, 
або підтримували сепаратистів. Під люстрацію під-
падуть і рядові співробітники силових структур, які 
були задіяні в репресіях проти активістів Майдану. 

Очевидно, що такі речі, як порушення прав і 
свобод громадян, репресії проти них, підтримка се-

паратизму, що й без цього закону є криміналь-
ним злочином, мають бути доведені в судовому 
порядку. Як і те, наскільки своїми діями посадовець 
підтримував режим диктатури.

Закон щодо Донбасу 
набув чинності

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей, підписаний Президентом По-
рошенком, 18 жовтня опублікований і набув чинності. 

Закон передбачає особливий порядок обрання і діяльності місцевих 
органів влади на територіях, де ведеться Антитерористична операція. Тоб-
то територіях, які тимчасово не контролюються українською владою, а є під 
контролем сепаратистів. Межі цих територій за законом має встановити 
сама ж Верховна Рада. Але попри те, що від 16 вересня (часу ухвалення Ра-
дою закону) минуло більше місяця, парламент ще не окреслив цих терито-
рій. Лінія фронту дуже умовна, весь час змінюється, адже, незважаючи на 
підписану в Мінську угоду про перемир’я на Донбасі, бойові дії тривають. 

Закон призначив позачергові вибори депутатів районних, міських, ра-
йонних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських 
голів у цих окремих районах Донецької і Луганської областей на 7 грудня 
2014 року. 

Сепаратисти ігнорують цей закон. І заявили, 
що це Україна окупувала частину їхніх ДНР і ЛНР.

Готують свої вибори на 2 листопада, 
а референдум — на 9 листопада
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1 «Рейтинги» 
брудної «соціології»

Лише отупінням громадян, нероз-
виненістю громадянського суспільства, 
убогістю наших засобів інформації мож-
на пояснити засилля у виборчих кампа-
ніях так званих рейтингів партій і канди-
датів — велемудрих, поданих у серйоз-
ній обгортці «соціологічних досліджень 
і опитувань». Продажність, брехливість 
їх настільки очевидна, що дивуєшся, як 
таке взагалі може побутувати. Між тим, 
розрахунок авторів, тобто замовників 
цих рейтингів, очевидний. Він базова-
ний на психологічному факторі «отари 
баранів», у яку дехто прагне, і небезу-
спішно, перетворювати виборців. Уже 
скільки сказано: насправді не опи-
тування відбивають думку вибор-
ців, а виборці починають думати і 
діяти так, як їм підказують ті опи-
тування. Виборець, насамперед з тих, 
хто не має чітких переконань і не ви-
значається з вибором, бачить, що така-
то партія чи кандидат — серед лідерів 
перегонів, тому мимоволі схиляється 
голосувати за них. Ще підступніше діє 
прийом виносити якісь партії чи канди-
датів за межі «прохідних»: якщо таким 
продажні «рейтинги» малюють «непро-
хідні» відсотки  для партій або останні 
місця в переліку для кандидатів, це ми-
моволі відбиває виборця саме від них. 
Мовляв, чого я буду голосувати за них 
— усе одно не пройдуть.

Абсурд і продажність цих рейтингів 
очевидні. Ось на Інтернет-сайті таке-
то опитування віддає одному з канди-
датів по округу третє місце, тобто в лі-
дерах. Того ж дня на тому ж таки сайті 
з’являється опитування іншої «фірми», 
де цей же кандидат… на останньому 
місці. 

Ще більш разючий приклад. Май-
же на півсторінки текст про «лідера ви-
борчих перегонів» по округу, кандидата 
Д. У тексті — діаграма, на якій канди-
дату Д. «опитування» намалювало аж 
30,4% симпатій виборців округу. Канди-
дату Н. намальовано 6,3%, кандидату Г. 
— 6,1%. Фігурують і кілька інших канди-
датів, з такими ж малими відсотками. А 
чому говоримо саме про цих двох кан-
дидатів Н. і Г., зараз зрозумієте. Річ у 
тім, що буквально поруч, на сусідній сто-
рінці, — публікація ще одного «опиту-

вання», де лідером названий уже кан-
дидат Н., у якого аж 43,65% симпатій 
опитаних виборців. На такій же діаграмі 
той же кандидат Г. отримав 13,4%. А «лі-
деру» попередньої сторінки — Д. нама-
льовано всього 2,6%. 

Гортаємо газету далі. На ще одній 
сторінці — вже третє «опитування гро-
мадської думки», така ж діаграма, але 

на першому місці фігурує вже канди-
дат Г., у нього 42,4%. У Д. — 18,6%, 
у Н. — 14,6%.

Завдання для читачів-виборців: 
угадайте з трьох разів, можна й з одно-
го, хто замовив і оплатив ці три «опиту-
вання», ці «рейтинги»? 

І яку реакцію нормального вибор-
ця викличуть такі публікації? Правиль-
но — скажуть: «Яка гидота — ці вибо-
ри». Зауважте: не «такі» вибори, а про-
сто вибори.

Ех, знайти б після виборів авторів 
цих так званих «опитувань», «соціологіч-
них досліджень», «рейтингів», якщо вони 
взагалі існують, ці автори, якщо ці «рей-
тинги» не висмоктані з пальця і зі сте-
лі в самих штабах кандидатів. Але дій-
сно знайти б означені в публікаціях усі 
ці так звані «Центр стратегічних розро-
бок», «Центр муніципальних експертиз», 
громадську організацію «Порядок», ана-
літичний центр «Експертний клуб», до-
слідницьку компанію «Соціоінформ» і 
багато-багато інших подібних політич-
них торгівців. Але річ у тім, що на другий 
день після виборів ці «центри» зникнуть, 
як мильні бульки.

Нещасні виборці, що «хавають» з ви-
борів у вибори ось такі «соцопитуван-
ня» і «рейтинги». 

Плювок в обличчя 
Народного Руху

Черговий скандал у політикумі 
— вилучення Радикальною партією 
Ляшка зі списку кандидатів першо-
го заступника голови Народного Руху 
України Івана Зайця.

У № 38 нашої газети «Світ-інфо» 
я опублікував статтю «Рух нікуди»: це 
були нотатки з відзначуваного у ве-
ресні 25-річчя утворення Народного 
Руху України і також зі з’їзду партії. 
З’їзд був у рамках виборчої кампанії. 
Основний його підсумок: Рух не нава-
жився йти на вибори як партія, тобто 
партійним списком. І це навіть у рік 
славного ювілею Руху і, очевидно, при 
його безславному сьогоденні. 

Як варіант якоїсь участі партії 
у виборах Рух пішов на так званий 
«блок» з Радикальною партією Олега 
Ляшка. Оскільки блоків партій на ни-
нішніх виборах за законом нема, це 
є умовне блокування. Рух працює на 
виборчу кампанію Радикальної пар-
тії, а та вносить до прохідної  частини 
свого виборчого списку когось із ру-
хівців.

Найбільше агітував за це у сво-
їй великій промові на цьому корот-
кому, майже «бездебатному» з’їзді 
саме Іван Заєць. Потім, єдиним з лі-
дерів інших партій, з ще довшою про-
мовою на з’їзді виступив Олег Ляшко. 
Він сказав багато красивих фраз про 
Рух, співпрацю двох їхніх партій, єд-
ність демократичних сил у цей склад-
ний для України час.

Рух пішов на таку співпрацю. Пла-
тою стало місце в кандидатському 
списку РП для Івана Зайця, під №14, 
вважаймо, прохідне. Голови Руху 
В. Куйбіди в списку не виявилося.

Отже, Рух почав працювати на ви-
борах на Радикальну партію. За «та-
риф» в один майбутній мандат, за гро-
ші чи щоб далі світитися в політикумі 
— з цим нехай розбираються самі ру-
хівці, партійці. Зараз доведеться роз-
биратися ще й тому, що всі вони отри-
мали черговий плювок у свою партій-
ну фізіономію. Хоч так же старалися.

На знаменитому в історії черні-
гівських національно-демократичних 
сил приміщенні обласного Руху по ву-
лиці Щорса, 4, як і належить, висить 
вивіска про офіс партії. Але на його 
дверях уже кілька тижнів висить та-
бличка, що це виборчий штаб уже 
ДРУГОЇ партії, Радикальної. А в рай-
центрі заступник голови райоргані-
зації Руху, очевидно ж, за згодою ке-
рівництва, працює вже на ТРЕТЮ пар-
тію, роздаючи агітацію в її партійному 
наметі і забезпечивши ту партію чле-
нами дільничних виборчих комісій по 
всіх селах. Нормально?

А далі ось що. На минулому тиж-
ні Радикальна партія викинула Івана 
Зайця зі списків кандидатів на вибо-
ри. Загалом 10 кандидатів. Для цьо-
го партія терміново провела черговий 
етап свого з’їзду, щоб усе оформити 
законно. Ще подаючи списки канди-
датів до  Центрвиборчкому, Ляшко пу-
блічно заявив, що списки ці відкриті 
для «народної люстрації», перевірки 
самими виборцями, чи достойні там 
люди. І якщо десь затесалася «погана 

вівця», партія її видалить зі списків. 
Поганих овець виявилося 10. Деяких 
назвали  недостойними, наприклад, 
у них виявилися непогашені судимос-
ті. А щодо Івана Зайця формулюван-
ня було просто принизливим: занад-
то старий для депутатства. Іван Заєць 
має 62 роки, нормальний вік для по-
літика, кандидат поєднував неабия-
кий досвід і енергію. І нічого поганого 
не було б у тому, що Іван Олександро-
вич став би депутатом. Дивною є і мо-
тивація, що, мовляв, Заєць уже кілька 
разів був депутатом. До чого тут цей 
механічний підхід, якщо декому і один 
раз не варто було б депутатствувати. 

Словом, вийшло вкрай гидко. Для 
Руху це, може, ще й відплата за те, що 
не обрав для походу на вибори фор-
мат блокування з близькими націо-
нально-демократичними партіями. 
Наприклад, Конгресом українських 
націоналістів. КУН узагалі «кинули» 
на виборах: Центрвиборчком вилучив 
із кандидатського списку цієї  партії 
близько ста осіб і залишив, наче на 
сміх, чотирьох кандидатів. Ні звер-
нення КУН до судів, ні пікетування 
ЦВК нічого не дали. 

Усе це зайве свідчить, який не-
щасний вигляд мають зараз старі на-
ціонально-демократичні сили. Новий 
парламент держави буде без них, без 
тих, котрі десятиліттями вважалися 
державниками, демократами. Що є, 
те є. 

Білборди — 
на бронежилети

Замість доволі поширеного серед 
виборців песимістичного твердження 
«Усі кандидати однакові», цебто пога-
ні, кілька тижнів тому я запропонував 
оптимістичне — «Усі кандидати одна-
кові, цебто хороші». Відтак вніс пропо-
зицію всім кандидатам разом, дружно 
припинити виборчу кампанію і визна-
чити володарів мандатів простим же-
ребкуванням. У шапку вкидається 15 
– 20 (чи скільки там на окрузі кандида-
тів) папірців з їхніми прізвищами, далі 
дядько Микола із села чи вихованець 
дитсадка Миколка витягують чийсь 
папірець — і чий витягли, той і отримує 
мандат депутата. 

Це зекономить силу-силенну гро-
шей. Можна лише уявити, скільки їх іде 
на кандидата: одна реєстрація коштує 
понад 16 тисяч гривень.  А сама вибор-
ча кампанія! Одні оті білборди чого ко-
штують! Та й оті менші сіті-лайти (слів 
яких закордонних настягували) також 
недешеві. За один білборд, можли-
во, вийде бронежилет, а то й не один. 
Отож зекономлені кошти підуть на бла-
гі діла.

Хтось скаже, що ця пропозиція — 
жарт. На це теж є афоризм: «У кожному 
жарті є доля жарту». Тобто все інше ціл-
ком серйозне. Та й так звана виборча 
агітація в нинішньому форматі мала б 
припинитися. Від чого на наших вули-
цях і площах стало б тільки чистіше, в 
усіх сенсах. 

Пропозицію не сприйняли…
Що ж, тоді знову йдемо на чергові 

доленосні вибори…

Петро АНТОНЕНКО

Йдемо на чергові Йдемо на чергові 
«доленосні вибори»…«доленосні вибори»…

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ 
Івана ЗАЙЦЯ до голови 

Радикальної партії Олега ЛЯШКА 
Звернутися до Вас з цим листом мене 

спонукає не стільки факт викреслення 
мого прізвища з виборчого списку Ради-
кальної партії і позбавлення мене права 
участі у виборах до Верховної Ради, скіль-
ки порушення Вами політичних домовле-
ностей і Ваше намагання виправдатися за 
допомогою брехливих пояснень. 

Я дав згоду на участь у дострокових 
виборах до Верховної Ради за списком Ва-
шої партії, ідучи назустріч Вашій пропози-
ції та у сподіванні досягти об’єднання зу-
силь двох політичних сил — Руху та Ради-

кальної партії. Сполучити енергію молодості і рішучості та досвіду. 
Я розраховував, що співпраця людей двох політичних поколінь слу-
гуватиме спадкоємності традицій українського державотворення і 
зміцнюватиме позиції патріотичних сил, підштовхуватиме владу до 
проведення радикальних реформ і модернізації України, сприяти-
ме перетворенню нашої Вітчизни у сильну демократичну квітучу єв-
ропейську країну. 

На жаль, досягнуті нами домовленості були підступно зторпе-
довані Вами та Вашим найближчим оточенням. Спочатку без будь-
яких пояснень відбулося витіснення багатьох рухівців з числа по-
годжених кандидатів у депутати в мажоритарних округах, і наоста-
нок 13 жовтня з виборчого списку викреслили і моє прі звище. У 
Вас не вистачило ні мужності, ні порядності заздалегідь і особис-
то повідомити мені про Ваше рішення. Я дізнався про нього із за-
собів масової інформації. І готували Ви його потайки не тільки від 
мене, а й від своїх однопартійців, зокрема від делегатів з’їзду. На-
справді це рішення ухвалювалося ляльководами, які стоять за 
Вами, а освячувалося на таємному зібранні, яке при найкращому 
бажанні не назвеш з’їздом. 

Спосіб мого виключення з виборчих списків Вашої партії, 
Ваше пояснення цього рішення і подальше Ваше ухиляння від зу-
стрічі зі мною красномовно засвідчують, що Ви не самостійна по-
літична фігура, а маріонетка в руках антиукраїнських сил. 

ЗМІ поширили Вашу заяву про те, що мене виключено із ви-
борчого списку Радикальної партії начебто внаслідок «народної 
люстрації»  за вимогою громадян, які мають претензії до мого віку 
і тривалого терміну роботи в парламенті. Таке Ваше виправдання 
свого негідного вчинку нагадує комуністичні часи, коли саме «на 
прохання трудящих» творилися чорні справи. 

Ваші аргументи наскрізь фальшиві. Ні на радіо та телебачен-
ні, ні в друкованих та електронних ЗМІ, ні під час Ваших зустрічей 
з виборцями не було таких вимог щодо мене. Уся моя біографія і 
діяльність у парламенті та уряді не дає жодних підстав для люстра-
ції за критеріями, визначеними законом і народом. Ви вигадали 
штучні критерії, які спотворюють суть народної люстрації. Ті полі-
тики і держслужбовці, яких кидали у смітники, опинялися там за 
корупцію та хабарництво, за колабораціонізм та брехню, за під-
тримку злочинного режиму Януковича та сепаратизм, а не через 
свій вік і тривалу роботу в державних органах. 

Маскування мого зняття з виборів під народну люстрацію по-
трібне Вам для того, щоб приховати справжню причину Вашого рі-
шення. Я певен, що це рішення приймалося на вимогу антиукраїн-
ських політичних сил, серед яких, вочевидь, знаходяться і Ваші фі-
нансові донори — олігархи. Позбавлення мене можливості брати 
участь у виборчій кампанії сталося після того, як я розпочав крити-
ку «Опозиційного блоку» та «Сильної України» як кандидат у  депу-
тати від Радикальної партії. У лавах саме цих політичних сил скон-
центровані тепер провідні члени команди Януковича, задіяні у по-
літичній корупції та підгодовуванні морально нестійких політиків. 
Своїм ганебним вчинком Ви остаточно розвіяли сумніви тих, хто 
ще думав, що навколо Вашої персони пліткують і плетуть інтриги 
ворожі антиукраїнські сили, та підтвердили думку багатьох грома-
дян України, що Ви морально ущербна, нечесна і ненадійна особа. 

Ви свідомо вводили мене в оману щодо змісту і мети Вашої 
справжньої політичної позиції. І через це багато людей було обна-
діяно, яких я переконував у необхідності підтримки Радикальної 
партії, і в яких тепер я щиро прошу пробачення. 

Багато моїх друзів і колег, політиків застерігали мене від 
співпраці з Вами. Але я сподівався, що проголошувана Вами по-
літична позиція спонукає Вас розпрощатися із гріхами минулого. 

Особливо розраховував на те, що жертовність пересічних укра-
їнців на Майдані та в боротьбі з російським агресором змінять на 
краще теперішніх політиків, у тому числі і Вас. Тому й прийняв Вашу 
пропозицію піти до парламенту за списком Радикальної партії. 

Цей лист — не протест ображеної людини, яку позбавили мож-
ливості ще раз стати народним депутатом. Своє місце в політиці я 
чесно виборов чіткою політичною позицією та тяжкою працею. Де 
б я не був — чи в парламенті, чи в уряді — я прагнув працювати 
чесно, по совісті та в злагоді з людською мораллю. Доля так роз-
порядилася, що мені поталанило брати активну участь у створенні 
Української держави. А вищої вершини для будь-якого політика — 
як бути серед засновників держави — не існує. Мандат депутата не 
потрібен мені як засіб самоствердження. Тим паче в час війни. Тут 
йдеться не про мої амбіції, а про символіку Вашого поводження. Ця 
символіка є дуже поганим орієнтиром для української молоді, яка 
розпочинає свій шлях у політиці, і з моральним здоров’ям якої укра-
їнське суспільство пов’язує відродження та розвиток нашої країни. 

Іван ЗАЄЦЬ,
народний депутат України 

I, II, III, IV, VI скликань, 
міністр екології та природних 

ресурсів України (2000 – 2001 рр.) 

* * *

Слова Олега Ляшка:
«Щойно у Києві відбувся з'їзд Радикальної партії, на 

якому ми затвердили виборчу програму і список канди-
датів. Головні його особливості:  в ньому немає ні колиш-
ніх, ні нинішніх народних депутатів, окрім мене та відомого 
патріота і державника Івана Зайця». 
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Про фальшиві «скрепы», 
або Російська шизофренія на марші

Нещод ав-
но мою ува-
гу приверну-
ло розлоге 
інтерв’ю голо-
ви Конститу-
ційного Суду 
РФ В. Зорькі-
на, в якому він, 
зокрема, ска-
зав таке: «При 
всех издерж-
ках крепост-

ничества именно оно было главной скрепой, 
удерживающей внутреннее единство нации».

За всієї суперечливості цього твердження 
я б не став його коментувати, якби це не було 
словами «верховного блюстителя» державно-
го права сусідньої держави, які, вочевидь, від-
дзеркалюють життєве кредо значної (а, може, 
і переважної) частини її правлячої верхівки.

Більше того: раніше подібні думки вислов-
лювали й інші помітні представники російської 

інтелектуальної еліти. Наприклад, близький до 
Кремля відомий діяч Нікіта Міхалков казав таке: 
«Ведь что такое было крепостное право? Кре-
постное право — это патриотизм, закреплённый 
на бумаге. Человек был связан со своей землёй-
матушкой не только чувством долга, но и доку-
ментально. Крепостное право — это мудрость 
народа, это четыреста лет нашей истории».

Огидні «іздєржкі» російського кріпосни-
цтва, яке практично нічим не відрізнялося від 
рабства, не сприймались навіть свободомис-
лячими представниками тогочасної російської 
еліти від Радищева до Герцена, не кажучи вже 
про український народ, якому це «щастя» було 
подароване братською Росією. Пам’ятаєте, як 
у нашого Кобзаря:

«Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!...
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві...».

Якщо продовжити історичну ретроспекти-
ву у світлі думки, висловленої головним росій-
ським конституціоналістом, то можна дійти й 
інших вражаючих висновків.

«Скрепами» совєтського народу був кому-
ністичний тоталітарний режим з таким «незна-
чним дріб’язком», як ГУЛАГи, голодомори, ру-
сифікація, залізна завіса, політичні репресії, 
боротьба з інакодумством тощо.

Як це типово для російської великодер-
жавної свідомості — кидати в пекельне гор-
нило людські життя, нехтувати всіма цінностя-
ми цивілізації, такими, зокрема, як законність, 
свобода, справедливість, виправдовуючи все 
імперськими міфами, покликом загадкової ро-
сійської душі чи користю для «скреп»!

Зрештою, хіба не те ж саме ми спостеріга-
ємо у ставленні Росії до України сьогодні? За-

ради імперських «скреп» Росія брутально роз-
топтала Договір про дружбу з Україною, Статут 
ООН, Хельсінкський Акт та інші міжнародні до-
кументи, викликавши одностайний осуд усього 
цивілізованого світу.

Заради них же найбільша за територією 
держава світу урвала ще шматочок сусідської 
землі — «кримнаш»... В ім’я цієї химери гинуть 
на Донеччині та Луганщині ні в чому не винні 
люди, а божевільні від крові й безкарності на-
йманці та кримінали руйнують і грабують, втю-
хуючи місцевому населенню, що в такий спо-
сіб вони будують омріяну «Новоросію»...

Але це — не просто помилкова політика. 
Це — сутність і водночас  прояв московського 
бачення світу. Ми є свідками загострення ро-
сійської національної шизофренії. Усім світом 
мусимо приборкати цю хвору країну.

Володимир ОГРИЗКО, 
міністр закордонних справ України 

(2007– 2009 рр.) 
«Українська правда», 04 жовтня 2014 р.

Психиатр Тина БЕРАДЗЕ:
«Болен ли Путин шизофренией? 
Почему меня не спрашивали об этом, когда 
с Грузией он поступал так же, как сегодня с Украиной?»

В интервью Интернет-изданию 
«ГОРДОН» психолог рассказала о 
том, почему Путина опасно считать 
невменяемым, а также с професси-
ональной точки зрения проанализи-
ровала его жесты, интонацию и по-
ведение 

Татьяна ОРЁЛ 
Интернет-издание «ГОРДОН» 

Тина Берадзе родилась и выросла 
в Грузии. Но событий, перевернувших 
жизнь её родины, которая в 2003 году, 
с приходом к власти Михаила Саакаш-
вили, пошла путём евроинтеграции, 
не застала, поскольку училась и ра-
ботала в США. За это время малень-
кая, но гордая Грузия гордости своей 
не растеряла, зато стала ещё мень-
ше — после того как Россия оккупиро-
вала Абхазию и Южную Осетию, пре-
вратив благодатные некогда места в 
депрессивные, нищие регионы. Этого 
России Тина Берадзе, как и все те, 
кому дорога Грузия, простить не смо-
жет. Волею судьбы она теперь живёт 
в Украине и отчётливо понимает, что и 
здесь Путин разыгрывает уже печаль-
но знакомый грузинский сценарий: 
Россия мстит Украине, как мстила Гру-
зии, за стремление к свободе.

— Тина Игоревна, едва ли не у 
каждого украинца есть родственни-
ки и друзья в России. Их связывают 
семейные истории, годы юности, об-
щие интересы. Но с момента аннексии 
Крыма весь этот жизненный багаж 
для многих фактически обесценил-
ся: близкие люди стали политически-
ми оппонентами, а то и противника-
ми. Вместо того чтобы поддерживать 
и сопереживать, россияне звонили и 
делились радостью: «Ура! Крымнаш! 
Скоро будем жить в одной стране!» 
И очень обижались, если радость 
оставалась неразделённой. С нача-
лом войны на Донбассе вербальная 
агрессия россиян и вовсе приняла 
маниакальные очертания. Вы считае-
те, можно говорить о массовом психо-
зе целой страны?

— Я бы назвала это заблужде-
нием, основанным на получении 
искажённой информации. О массо-
вом психозе можно было бы говорить, 
если бы в России не было таких людей, 
к примеру, как Макаревич, и одинако-
во думали бы все. Но ведь это не так. 
Я только что вернулась с международ-
ного конгресса из Прибалтики, на ко-
тором было очень много моих коллег-

россиян, — они думают совершенно 
иначе. Но не говорят об этом публично, 
потому что боятся. Есть ведь понятие 
— «генетическая память». Мы ещё не 
забыли, как шептались на кухнях, опа-
саясь, что нас кто-то может заложить.

— А как, с медицинской точки 
зрения, Вы оцениваете личность Пу-
тина, воспитавшего в большинстве 
россиян чувство ложного патриотиз-
ма, самоутверждаться в котором по-
зволительно за счёт других стран?

— Я не раз отвечала на этот во-
прос — не болен ли Путин шизофре-
нией? Интересно, а почему никто не 
спрашивал меня об этом, когда по 
отношению к Грузии, моей родине, 
он поступал так же, как поступает се-
годня по отношению к Украине, где я 
живу? И мир позволяет ему это делать. 
Лично я уже во второй раз переживаю 
посттравматический синдром. Если 
Путину поставить диагноз, больного 
нужно лечить, а не судить в Гаагском 
трибунале за преступления перед че-
ловечеством. У меня есть давняя ста-
тья под названием «Не будем сравни-
вать шизофреников с политиками». Я, 
конечно, не политолог, но для меня со-
вершенно очевидно, что у Путина есть 
чёткая цель — восстановление совет-
ской империи. Поэтому признать его 
душевнобольным не могу.

— Значит, он — нормальный, и 
это ещё опаснее?

— Опаснейший человек, который, 
к большому сожалению, ошибок не до-
пускает. Когда в Украине заговорили о 
присоединении к Евросоюзу, это ста-
ло для меня очень плохой новостью. 
Я сказала тогда: «Ой, мама... У меня 
плохое дежавю. Теперь Путин отберёт 
Крым». Мой муж, образованнейший 
человек, мне не верил, говорил: «Нет, 
не посмеет. Украина — это не Грузия, 
это большая страна». Я ответила: «Вот 
посмотришь, как он «не посмеет». Я 
прекрасно понимала, что будет даль-
ше, потому и не разделяла ликования 
наших сограждан. Какой Евросоюз? 
Кто нам позволит? 

Через год из-под носа у нас уводи-
ли Крым, а страна горевала о том, что 
сказали по этому поводу Кобзон и Ва-
лерия. Пока Путин жив, ни Грузия, ни 
Украина в ЕС не войдут. Он делает для 
этого всё. Ведь неписаный закон Евро-
союза — не принимать в свой состав 
страны, в которых есть горячие точки 
и аннексированные территории. И мне 
ещё будут говорить, что он — шизофре-

ник? Логика в его поведении просле-
живается очень чётко.

— Вы наверняка с про фес-
сиональным интересом наблюда-
ли за поведением Путина во время 
встречи в Минске, где было подпи-
сано мирное соглашение. Как можно 
расшифровать его ухмылку?

— «Всё вышло так, как я хотел, и 
вы меня не переиграли»...

— ...и никакого перемирия вам 
не видать?

— Именно так. Он и не собирался 
выполнять это соглашение.

— Железный и безжалостный... 
Но ведь не стесняется пускать слезу 
на людях. Всплакнул во время оче-
редного концерта ко Дню милиции 
под душевную песню о погибших сер-
жантах и офицерах...

— Давайте вспомним его биогра-
фию: 20 лет работы в КГБ, который 
даёт человеку особую закалку. Но сле-
зу пустил он и тогда, когда во второй 
раз выбрали его президентом. Конеч-
но же, он не робот, и даже у диктатора 
бывают эмоции. Вот влюбился, к при-
меру, и развёлся с женой.

— Казалось бы, должен быть 
счастливее и добрее, а стал ещё 
агрессивнее. Кстати, если это лю-
бовь, то почему не предъявляет миру 
свою молодую красивую жену?

— Ну, он же воссоздаёт совет-
скую империю. А кто из вождей 
СССР показывал своих жён? Только 
Горбачёв, и то весь Советский Союз 
этим был возмущён. Раиса Макси-
мовна и заболела, думаю, оттого, что 
столько негатива было по отношению 
к ней. Но лично я относилась к этому 
очень хорошо. Это мировая практика, 
и ни одному государственному лидеру 
не пришло бы в голову прятать свою 
жену.

— Стремление Путина выглядеть 
эдаким «крутым пацаном»:  гигант-
ская рыбалка, полёт со стерхами, 
приручение тигров, публичные тре-
нировки по дзюдо. О чём говорят все 
эти показательные выступления?

— О том, что на него работает 
мощная пиар-служба, — больше ниче-
го. К пониманию его личности это ни-
чего не добавляет.

— Рядом с невысоким Путиным 
уже много лет находится Медведев, 
который ростом ещё ниже. Это не 
случайность?

— Ну, объяснение этому 

элементарное. У всех маленьких маль-
чиков есть комплекс Наполеона. В 
этом смысле Путину с Медведевым по-
везло.

— Жириновский предложил пе-
реименовать президента РФ в верхо-
вного правителя. Сам придумал, как 
Вы считаете, или с подачи хозяина?

— Жириновский — придворный 
шут, хоть и очень умный. Он всё пре-
красно понимает и делает то, что ему 
велят. Нести разную чушь от себя он 
не станет.

— Путин в России и вокруг неё 
наделал уже очень много зла, но 
даже последние события, за раз-
витием которых наблюдает весь 
мир, улавливая тайный смысл его 
лживых речей, не вычеркнули из 
памяти многих телезрителей то пе-
чально знаменитое интервью, ког-
да на вопрос американского журна-
листа Ларри Кинга: «Что случилось с 
подводной лодкой «Курск?» — Путин 
ответил: «Она утонула». Мир тогда 
содрогнулся от его циничного рав-
нодушия. Уже в августе 2000-го, 
когда случилась эта трагедия, было 
понятно, что власть в России доста-
лась страшному человеку...

— Я, конечно же, помню это интер-
вью. Лично для меня, как и для многих 
других, гибель подлодки «Курск» ста-
ла настоящей трагедией. Но Россия — 
страна огромная. 118 моряков, зато-
нувших вместе с подлодкой, — это для 
Путина «мелочь», хоть и не поворачи-
вается язык это говорить.

— Сегодня о Путине слагают пес-
ни и речёвки с непечатными оборота-
ми, его имя пишут на заборах, неиз-
менно прибавляя матерные слова, от 
которых краснеют дети, его портреты 
в образе Гитлера не сходят с плака-
тов пикетчиков. Разве вменяемый 
человек может допустить, чтобы его 
поносил и ненавидел весь мир?

— Этот человек, которого нена-
видит весь мир, потратил много лет 
на то, чтобы выстроить свою репута-
цию, в поддержание которой вложил 
огромные суммы, включая расходы 
на грандиозную Олимпиаду. Год назад 
его признали самым влиятельным по-
литиком мира. Это была большая поли-
тическая игра. Но что теперь на кону? 
Великая Российская империя! Ради 
неё он сделал выбор: быть «хорошим» 
в глазах своих граждан, пожертвовав 
собственной мировой репутацией. 

И рейтинг в России у него сумасшед-
ший. Но Великая Российская империя 
не складывается без Чёрного моря, 
поэтому Грузию и Украину Путин поте-
рять не может.

— Можно ли предсказать его 
дальнейшее поведение?

— Я доктор, а не гадалка, но мне 
абсолютно ясно, что Путин не выпустит 
из рук ни Грузию, ни Украину. И бу-
дет идти до конца, пока эти страны не 
откажутся от евроинтеграции. Мы с 
вами уже говорили о том, что он по-
жертвовал своей мировой репутаци-
ей. Ради того, чтобы построить Рос-
сийскую империю, он, как любила го-
ворить моя бабушка, «корову продал». 
Если уж он на это пошёл, то теперь не 
остановится ни перед чем.

— Разве что чуть замешкает-
ся перед входом в здание Между-
народного суда ООН в Гааге, куда 
его доставят в качестве обвиняемо-
го... Вы часто бываете в Европе на 
профессиональных симпозиумах. 
Как европейцы относятся к тому, что 
происходит в Украине?

— Я как раз недавно вернулась с 
гаагского конгресса. Откровенно го-
воря, не могла и подумать, что столь-
ко людей в Голландии поддерживают 
Украину. 

Международный суд ООН находит-
ся во Дворце мира, на входе которого 
стоит «дерево желаний». Люди подхо-
дят к нему, чтобы повесить записку с 
желаниями о мире. 

Со мной случилась там замеча-
тельная история. Выходя из зала, где 
проходил конгресс, я забыла снять 
бейдж, на котором было написано, что 
я из Украины. Для того, чтобы оставить 
записку, нужно заплатить небольшую 
сумму. 

Вырученные от туристов деньги 
идут в помощь жителям разных горя-
чих точек планеты. Я подошла к девуш-
ке в магазине, где продаются «голу-
би», которые символизируют желания 
о мире, чтобы отдать ей деньги. Но она 
увидела мой бейдж с надписью «Укра-
ина» и денег не взяла, растрогав меня 
до слёз. Мы с ней вместе прикрепили 
мою записку с пожеланием мира Укра-
ине. Я надеюсь, всё будет хорошо, по-
тому что мысль — материальна.

Газета «Бульвар Гордона», 
№ 38, 2014 г.
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Бліц-інформ
Польща продовжила розслідування 
авіакатастрофи під Смоленськом
Р о з с л і д у в а н н я 

авіакатастрофи під 
Смоленськом про-
довжено на півроку. 
Про це заявив пред-
ставник головної вій-
ськової прокуратури 
Польщі Януш Вуйчик. 
За його словами, не-
зважаючи на проведення в ході цього процесу ряду процесу-
альних дій, їм «не вдалося завершити розслідування в раніше 
встановлені терміни».

Нагадаємо: військова прокуратура Варшави розпочала 
розслідування в день авіакатастрофи — 10 квітня 2010 року. 
Згодом його терміни декілька разів продовжувалися.

В авіакатастрофі президентського лайнера під Смолен-
ськом загинули 96 людей — вісім членів екіпажу та 88 паса-
жирів, у тому числі президент Польщі Лех Качиньський, його 
дружина і частина керівництва країни.

У Росії критику влади 
визнали екстремізмом 
Роскомнагляд виніс попередження «Новій газеті» за екс-

тремізм, що нібито міститься у статті Юлії Латиніної «Якщо ми 
не Захід, то хто ми?». 

Зокрема, російського цензора стурбували такі рядки (ци-
тується за документом Роскомнагляду, в дужках — викинуті в 
документі слова – ред.):

«(Вже півроку, як з часу перемоги Майдану) ... російська 
офіційна влада, депутати ... (і телекоментатори) відкрили існу-
вання особливої «російської культури», яка протистоїть євро-
пейській бездуховності.

Нічого нового вони не вигадали. Ще Гітлер у «Майн Кампф» 
протиставляв сувору нордичну культуру поточній європейській 
розпусті та бездуховності. Це звичайний прийом фашизму: під 
приводом звільнення нації від «чужої культури» звільнити її від 
усякої культури взагалі й занурити в часи та звички варвар-
ства».

Каталонія відмовилася 
від референдуму про незалежність
Уряд Каталонії ухвалив рішення скасувати референдум 

про незалежність від Іспанії, який мав відбутися 9 листопада. 
Про це заявив глава регіону Артур Мас після десятигодин-

ної зустрічі з керівниками трьох націоналістичних політичних 
партій, які виступають за відділення автономної області.

Глава Каталонії вважає, що голосування не може бути про-
ведено через відсутність правових гарантій. За його словами, 
влада автономної області має намір запропонувати громадя-
нам альтернативні варіанти проведення опитування.

30 вересня влада Каталонії ухвалила рішення призупини-
ти підготовку до референдуму. При цьому прес-секретар уря-
ду регіону Франсеск Хомс пояснив, що регіон продовжить бо-
ротьбу за незалежність.

29 вересня Конституційний Суд Іспанії на екстреному за-
сіданні призупинив на п’ять місяців дію указу щодо проведен-
ня референдуму про незалежність Каталонії. З точки зору Ма-
дрида, подібне опитування суперечить 1.2 статті основного 
закону держави та порушує права всіх жителів країни. Іспанія 
— унітарна держава, тому «питання суверенітету повинен ви-
рішувати весь іспанський народ, а не жителі одного регіону», 
— вважають представники Кабінету Міністрів.

Норвегія вводить обов’язкову 
військову повинність для жінок
Про це заявила міністр оборони країни Іна Марі Ерік-

сен Серейде. «Це історичне рішення», — заявила глава 
Міноборони.

Нова норма почне діяти з 2015 року. Перші дівчата-призо-
вники поповнять ряди норвезької армії влітку 2016 року.

Велопробіг до Австралії 
Про війну в Україні та 

Євромайдан розповіда-
тимуть мешканцям 14-ти 
країн світу вітчизняні му-
зиканти. Учасники гурту 
«Фолькнери» вирушили у 
подорож із Києва до ав-
стралійського Сіднея на 
велосипедах.

Для Ярини та її чоло-
віка Володимира це вже 
шоста така подорож. 

«Намет — це наша хата, в якій ми рік житимемо, спаль-
ник, кухня, для орієнтування карта, компас, фотоапарат і вся-
кі дрібні речі: запаски, ключі, ремнабір», — розповів учасник 
гурту Володимир.

Прапор із побажаннями від українців світу організатори 
планують подарувати австралійській діаспорі. Ще один стяг 
привезуть до України: «Через рік, коли ми повернемось, він 
буде розписаний, розмальований. Кожна людина, яка нам тра-
плятиметься і захоче щось переслати українцям, може зроби-
ти це ось тут».

Свою подорож «Фолькнери» пообіцяли описувати в 
соціальних мережах.

Лауреати 
Нобелівської 
премії миру

Кайлаш Сатьярті і Малала Юсуфзай стали 
лауреатами Нобелівської премії миру. 

17-річна пакистанка Малала Юсуфзай є активним 
борцем за право дівчат на освіту. За це 2012 року не-
згодні з її позицією таліби важко поранили дівчину, ви-
стріливши їй у голову.

60-річний Кайлаш Сатьярті — індійський активіст за 
права дітей.

Новий лауреат 
Нобелівської премії 

з літератури 
Патрік Модіано

Лауреатом Нобелівської премії з літерату-
ри за 2014 рік, 111-им за ліком, став фран-
цузький письменник Патрік Модіано.

Мондіано народив-
ся 30 липня 1945 року у 
Франції. 

Українською пере-
кладено три найважли-
віші романи Патріка Мо-
діано, зокрема «Неділі 
в серпні» (журнал «Все-
світ», 1989, № 2), «Вулиця 
темних крамниць» і «Зни-
клий квартал» (видавни-
цтво «Пульсари»,  пере-
клад Ганни Малець).

У 1996 році разом зі 
знаменитою актрисою Катрін Деньов Модіано написав 
біографію її покійної сестри Франсуази Дорлеак.

Письменник отримав Нобелівську премію «за мисте-
цтво пам’яті, завдяки якому він виявив найнезбагненніші 
людські долі й розкрив життєвий світ людини часів оку-
пації». Дія більшості з його 29 романів відбувається у Па-
рижі часів Другої світової війни.

Також Модіано має ще кілька авторитетних літера-
турних нагород, серед яких — Велика премія Французь-
кої Академії, Гонкурівська премія. 

Критики називають письменника «Марселем Прус-
том сучасності» за його надзвичайну увагу до спогадів та 
зосередженість на загостреній ностальгії.

Цитати із творів Модіано
«Ніцца — місто примар і привидів, але я сподіваюся, 
що не відразу увійду до їх компанії». 

«У житті важливе не майбутнє, а минуле». 

«Розрізнені фрагменти не зібрати воєдино». 

«Я був у тому віці, коли поради безплідні, і ті, хто їх дає, 
тільки даремно коливають повітря». 

«Така людина, як він, навіть знаючи двадцять мов, не 
зрозуміє, якщо я не знайду що сказати». 

«Напевно, доля іноді проявляє наполегливість. 
Посилає двічі або тричі можливість з кимось загово-
рити. Не скористаєшся, тобі ж гірше». 

«Я думаю, що під’їзди будинків зберігають кроки тих, 
хто колись часто бував тут і потім зник». 

«Я зрозумів, що безсилий «воскресити» минуле. Від 
нього залишаються лише фрагменти, розрізнені 
епізоди». 

«Як усе-таки роз’єднано живуть люди, якщо навіть їхні 
друзі незнайомі один з одним. Шкода». 

Сторінками старих газет

Казахстанская «нетканка»
Новая рабочая специальность — текстильщик появи-

лась в городе Кзыл-Орде в связи с завершением здесь стро-
ительства фабрики нетканых материалов.

На здоровье малышам
Начали действовать первые поточные линии Азовского 

комплекса по производству консервов для детского пита-
ния. Ассортимент вкусных детских блюд в производствен-
ной программе предприятия широк — двадцать четыре на-
именования. 

Ростовская область

Башня над Каспием
Достиг проектной 200-метровой высоты 

железобетонный ствол радиотелевизионной башни, соору-
жаемой в столице Азербайджана.

Красавица башня на скале у моря будет похожа на зна-
менитую Останкинскую. Эстафету стройки на днях передали 
высотникам треста «Стальконструкция». С антенной башня 
подрастёт ещё на 110 метров. 

Работает тоннель
Пятитысячный пассажир перевезён на Байкало-Амур-

ской железной дороге по новому участку Северобай-
кальск – Кунерма. Ввод в постоянную эксплуатацию стал 
возможным месяц тому назад — со сдачей байкальского 
тоннеля. 

Под завесой секретности
ВАШИНГТОН, 29 ноября. (ТАСС). Министерство обороны 

США объявило о начале строительства в пригороде столицы 
нового крупного исследовательского центра, на создание 
которого выделено 12 млн долларов. 

Он будет заниматься разработкой сверхмощных ком-
пьютеров нового поколения. Эти машины, работа над 
которыми будет вестись в обстановке полной секретности, 
предназначаются прежде всего для военного применения.

Жертвы — рабочие
ЭСТАМП (Франция): на предприятии «Сасер» три челове-

ка получили ранения после того, как директор с помощью 
грузовика решила прорвать пикет бастующих. 

СТРАСБУРГ: дирекция типографии «Дидье» уволила две-
надцать человек, участвовавших в забастовке.

(«Известия», орган Верховного Совета СССР, 
30.11. 1984 г.)

Прочный и справедливый мир — 
неизменная цель КПСС, 
Советского государства
Итоги внеочередного Пленума ЦК КПСС, речи Генераль-

ного секретаря ЦК КПСС К.У. Черненка на Пленуме и траур-
ном митинге на Красной площади, беседы советских руково-
дителей с главами находившихся в Москве иностранных го-
сударств продолжают вызывать неослабевающий интерес в 
мире… СССР будет продолжать политику мира — мира про-
чного и справедливого для всех народов, больших и малых.

В то же время отмечается, что СССР не позволит сломать 
достигнутое военное равновесие. 

Политика Белого дома 
враждебна жизненным 
интересам американского народа
Милитаристская политика администрации Рейгана уве-

личивает опасность ядерной войны, обрекает на лишения 
значительную часть населения США, подталкивает страну на 
грань банкротства. Это всё лучше понимают американцы… 
Широкое возмущение вызвало решение главы нынешней 
администрации снова выставить свою кандидатуру на пост 
Президента США. Американцы самых различных взглядов и 
убеждений понимают всю опасность пребывания Р.Рейгана 
ещё 4 года в Белом доме и намерены сделать всё возмож-
ное, чтобы не допустить этого.

(«За рубежом», газета Союза журналистов СССР, 
№ 9, 1984 г.).

Незабаром тираж
Грошово-речова лотерея Української РСР користується 

великою популярністю серед населення міст і сіл нашої рес-
публіки. Адже за 30 копійок можна виграти цінну річ: легко-
вий автомобіль «Москвич», піаніно, мотоцикл, холодильник, 
телевізор тощо. 

…В нашій області за сім місяців випало 5 щасливих біле-
тів, на які їх власники виграли автомобіль «Москвич». У на-
шому районі виплачено виграшів на суму більш як 10 тисяч 
карбованців. Серед цінних виграшів 2 ковдри, 3 веломопе-
ди, 4 швейні машини, 3 холодильники, багато годинників та 
інших виграшів. 

(«Поліська правда», орган Куликівського 
райкому Компартії і райвиконкому, 29.08.1967 р.) 
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Карта Речі Посполитої у 1569 – 1648 рр., якраз до Визвольної війни 
під проводом гетьмана Богдана Хмельницького.

Василь Татищев — 
батько найпопулярнішої схеми 

російської історії.

Три поділи Речі Посполитої.

Спонукальний мотив для 
створення та розвитку «міс-
тифікацій», до яких вдаються 
сучасні російські історики,  — 
так само, як до них вдавали-
ся їхні «папєрєдніки», — є ціл-
ком зрозумілим. «Містифіка-
ції» ці, а точніше — відверта 
брехня, є політично вмотиво-
ваними.

Ця книжка — про держави, 
які від середини Х ст. н. е. існува-
ли на землях сучасної України.

У різні часи одні землі нашої 
держави були «афілійовані» або 
увіходили до складу (як сказали 
б тепер) найпотужніших світових 
імперій: Східної Римської (Візан-
тії), Чингізидів, Османів, Рома-
нових та Ґабсбургів.

Деякі з них утворювали Русь-
ке королівство (лат.: Regnum 
Russiа). Інші, а інколи й ті самі 
території були як самостійними 

князівствами, так і органічною 
складовою частиною Великого 
князівства Литовського, згодом 
— Речі Посполитої.

Річ Посполиту в нас за звич-
кою називають «Польщею», що 
не зовсім коректно, точніше — 
зовсім некоректно. Адже «Річ 
Посполита» (лат.: Res Publica, 
пол.: Rzeczpospolita, рус.: Річ По-
сполита) в перекладі сучасною 
українською — не що інше, як 
«Спільна справа».

«Спільна справа» трьох наро-
дів — руського (не російського!), 
литовського та польського.

Політичний провід цих на-
родів і утворив Рес Публіку — 
«двоєдину державу трьох наро-
дів», яка проіснувала майже 300 
років і справила колосальний 
вплив на розвиток тогочасних і 
українців, і литвинів, і поляків, і 
євреїв та інших народів, які спо-
конвіку жили на тих землях.

Саме належність до тих чи 
інших державних утворень та 
міждержавних об’єднань ви-
значила структуру цього тексту. 
Тексту, в якому ви не знайдете 
ніяких сенсацій чи, приміром, 
нових, раніше не відомих фак-
тів. А знайдете викладені у хро-
нологічному порядку всім давно 
і добре відомі події, наслідком 
яких стало, зокрема, формуван-
ня спільноти, яка сьогодні має 
назву «громадяни України».

Позаяк справжня наука, як 
казав Дмитро Менделєєв, по-

чинається там, де починаються 
виміри, цей текст є також ви-
міром, але не арифметичним, а 
історичним. Він є визначенням 
основних понять і  систематич-
ним викладом основних подій, 
які відбувалися на сучасних 
українських землях та суміжних 
з ними від середини Х ст. і до 
проголошення державної не-
залежності України 24 серпня 
1991 року.

Перша його частина нагадає 
читачам про події від середини Х 
ст. до об’єднання 1386 р. Коро-
лівства Польського та Велико-
го князівства Литовського (до 
складу якого увіходила сучасна 
Правобережна Україна) під вла-
дою Владислава ІІ Ягайла, вели-
кого князя Литовського, короля 
Польщі, володаря і спадкоємця 
Русі.

ДЕ І КОЛИ ВИНИКЛА 

СУЧАСНА 
КОНЦЕПЦІЯ 

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ?
Відповідь на це запитання 

давно і добре відома. Прадідом 
сучасної концепції історії Украї-
ни був відомий кожному студен-
тові-історикові Василь Татищев.

Нащадок смоленської гілки 
Рюриковичів, активний діяч ре-
волюційної для Росії епохи Пе-
тра І, Василь Татищев реалізо-
вував свої непересічні таланти у 
різних напрямках — військово-
му, цивільному та інших. Відзна-
чився як економіст і географ. 
Заснував три міста — Єкатерин-
бург, Перм і Ставрополь (сучас-
ний Тольятті). 1739 р. Татищев 

завершив перший варіант своєї 
відомої «Історії Російської».

Слово «відома» вжите в цьо-
му разі зовсім не як публіцістич-
не перебільшення. Татищевська 
версія російської історії стала 
концептуальною основою фун-
даментальних узагальнюючих 
творів інших класиків російської 
історичної науки — Миколи Ка-
рамзіна, Сергія Соловйова, Ва-
силя Ключевського, Павла Мі-
люкова та інших беззаперечних 
для сучасної російської історич-
ної школи авторитетів.

Суть цієї версії така: Київ-
ська Русь — це «дрєвнєрусскоє 
государство», за яким настав 
час «феодального роздрібнен-
ня». Основний зміст цього періо-
ду — боротьба з навалами із За-
ходу та «монголо-татар». Остан-
нє завершилося встановленням 
«монголо-татарського» пануван-
ня над Руссю. Далі настав пері-
од об’єднання «русскіх» земель, 
центром якого стала Москва. 
Цей період завершився пова-
ленням «ординського» пануван-
ня в XVI ст. і утворенням Росій-
ської держави. Далі на Росію че-
кали Лівонська війна, опрични-
на Івана IV «Грознава» і  «Смута», 
яка завершилася обранням на 
царський престол Міхаіла «Ро-
манава».

Основні події наступ-
ного історичного періоду 
— утвердження кріпацтва, 
«возз’єднання» України та Ро-
сії, реформи Петра І, царю-
вання Катерини Великої, 
«возз’єднання Правобереж-
ної України з Лівобережною і 
включення Білорусії до складу 
Росії, що мало об’єднати в од-
ній державі росіян, українців 
та білорусів». І так далі і тому 
подібне.

Але в концепції Татище-

ва і його послідовників усіх ча-
сів є одна, хоч і невелика, про-
блема. На ній наголосив про-
відний український медієвіст, 
доктор історичних наук, член-
кореспондент НАН України 
Олексій Толочко. У передмові 
до цього фундаментального до-
слідження чорним по білому на-
писано: «История Российская» 
—  самая большая (и судя по 
продол жительности — самая 
успешная) мистификация в рус-
ской истории».

Справа, започаткована Та-
тищевим, мала величезний 
успіх. Адже його концепція під-
водила «наукове» підґрунтя, ле-
гітимізувала в очах внутрішніх 

споживачів і закордонних спо-
стерігачів претензії російського 
романівського, а згодом росій-
ського лєнінсько-сталінського 
режимів на регіональне й світо-
ве панування.

Схема, розроблена Татище-
вим, благополучно дожила до на-
ших днів. Вона продовжує отрую-
вати мізки й душі, обґрунтовува-
ти історичну невідворотність та 
освячену небесною благодаттю 
необхідність подальшого існу-
вання нашого народу в модер-
нізованому радянському конц-
таборі. У концтаборі, на вхідних 
воротах якого постійну вивіску  
«СРСР» змінили на тимчасову — 
«Митний союз».

КОМУ І ЧОМУ 

ЗНАДОБИЛАСЯ 
«СПІЛЬНА» ІСТОРІЯ 

«РУСКАВА», 
«УКРАІНСКАВА» 

ТА «БЄЛАРУСКАВА» 
НАРОДІВ?

Спонукальний мотив для 
створення і розвитку «містифі-
кацій», до яких вдаються сучасні 
російські історики, — так само, 
як до них вдавалися їхні «папє-
рєдніки», — є цілком зрозумі-
лим. «Містифікації» ці, а точніше  
— відверта брехня, є політично 
вмотивованими.

Мотив простий: приховати 
факт 250-річної окупації Росією 
сучасних українських земель, 
різноманітних, послідовних, сис-
темних спроб знищення україн-
ського та інших народів і етно-
сів, які споконвіку жили на цій 
території. Їхнього фізичного зни-
щення. Знищення їхньої історії, 
культури, мов, вірувань, інтелек-
туального спадку, правових тра-
дицій, побутових практик тощо.

Апогею ця політика сягну-
ла часів СРСР. Укотре нагадаю: 
лише в 1918 – 1948 рр. на те-
риторії сучасної України було фі-
зично знищено близько 20 млн 
людності. Це становить відпо-
відно 70% до рівня 1917 р. та 
майже 50% до рівня 1941 р. і є 
найбільшою рукотворною ан-
тропологічною катастрофою в 

тисячолітній історії Європи.
Почалося це після так зва-

них «розділів» Польщі. Прига-
даймо: розділів цих було три, 
відбувалися один за одним, ста-
лися вони наприкінці XVIII ст. 
— відповідно у 1772-му, 1793-
му та 1795 роках. Важливо 
пам’ятати, що сама назва тієї 
держави — «Річ Посполита», як 
уже зазначалося, в перекла-
ді українською — не що інше, 
як «Спільна  справа», або Res 
Publica. Ця федеративна держа-
ва народилася 1569  р., охоплю-
вала терени сучасних Польщі, 
Литви, Латвії, Білорусі, Право-
бережної України, Південної Ес-
тонії та Західної Російської Фе-
дерації.

За формою політичного 
устрою то була парламентська 
республіка на чолі з виборним 
королем, який титулувався «Ко-
роль Польський, великий князь 
Литовський, господар і дідич 
Руський, Прусський, Мазовець-
кий, Жемайтійський».

Джерелом права в тій дер-
жаві була польсько-русько-ли-
товська шляхта, чисельність 
якої сягала 1 млн осіб, що ста-
новило 10% від 9 –  10 млн на-
селення держави. Шляхта ре-
алізовувала владу шляхом ви-
борів до місцевих сеймиків, 
загальнодержавних Сейму та 
Сенату, а також під час вибо-
рів короля, який присягав про 
«непорушність прав та свобод» 
шляхти саме перед нею.

Розтин Речі Посполитої по-
між Росією, Австро-Угорщиною 
та Пруссією був, за оцінкою 
Нормана Дейвіса, «безперечно 
одним із найганебніших актів 
політики великих держав у XVIII 
ст.». Один із радикальних його 
наслідків — розділення єдино-
го народу руського по лінії дер-
жавного кордону між імперіями 
Габсбургів та Романових.

Правові, політичні системи 
цих держав, побутові традиції 
та звички мали різне походжен-
ня, і в них було більше якісних 
відмінностей, ніж формальних 
тотожностей. Саме ці відміннос-
ті визначили особливості істо-
ричного розвитку двох гілок 
єдиного колись народу. І 
обумовлюють їх досі.

«Проект «Україна». 
Відомі історії нашої держави» Данило Яневський
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Приклад 
для Чернігівщини: 
у Києві перейменують 13 вулиць 

із комуністичними назвами
Київська міська рада провела громад-

ське обговорення перейменування 13 ву-
лиць столиці, названих на честь діячів та 
подій радянського тоталітарного режиму. 

Протягом 2005 – 2012 років Київська міська 
рада проводила перейменування вулиць столи-
ці, названих на честь подій та діячів, пов’язаних з 
організацією та здійсненням в Україні голодомо-
рів, політичних репресій та інших злочинів. Однак 
процедура перейменування не була завершена 
з різних причин. Український інститут національ-
ної пам’яті запропонував Київраді повернутися 
до перейменування тих вулиць, процедуру щодо 
яких не завершили.

Київрада винесла на громадське обговорен-
ня питання перейменування таких топонімів:

бульвар Давидова — 
на бульвар Віктора Некрасова;

вулицю Криленка — 
на Олексія Береста;

вулицю Крупської — 
на Павла Чубинського;

вулицю Ленінську — на Петра Дорошенка;

вулицю Петра Запорожця — 
на Івана Миколайчука;

вулицю Чапаєва — 
на В’ячеслава Липинського; 

провулок Чеслава Бєлінського — 
на Алли Горської;

вулицю Академіка Шліхтера— 
на Вифлеємську;

вулицю Щорса — на Євгена Коновальця;

вулицю Юрія Коцюбинського — 
на Володимира Винниченка;

вулицю Максима Горького — 
на Анатолія Лупиноса;

вулицю Максима Горького — 
на Кирила Осьмака;

проспект 40-річчя Жовтня — 
на Голосіївський.

«Неприпустимо, що у столиці досі є вулиці, на-
звані іменами діячів, які боролися проти україн-
ської державності, — говорить голова Україн-
ського інституту національної пам’яті Володи-
мир В’ятрович. — Необхідно увічнити пам’ять 
про визначних осіб України і Києва».

За словами адвоката Сергія Рябенка, після 
перейменування мешканці вулиці не мають тер-
міново змінювати документи. «Цим тільки ляка-
ють, користуючись необізнаністю звичайних лю-
дей у тонкощах українського законодавства. До-
кументи, які засвідчують право власності гро-
мадян або юридичних осіб на квартири та інші 
об’єкти нерухомого майна, і так залишаються 
чинними. При здійсненні продажу або іншого від-
чуження такого нерухомого майна ці документи 
будуть замінюватися за загальною процедурою».

Що стосується реєстрації місця проживання 
або перебування особи (за старою терміноло-
гією — «прописки»), то чинним законодавством 
України взагалі не передбачено обов’язку змі-
нювати «штамп» у паспорті у зв’язку зі зміною 
назви вулиці. Юридичні особи так само змо-
жуть без поспіху змінити дані про назву вулиці — 
при внесенні змін до своїх установчих докумен-
тів, пов’язаних зі зміною складу своїх учасників 
(засновників, власників), структури управління 
тощо.

«Фактично вся вартість перейменування — 
це кошти, витрачені на виготовлення нових та-
бличок та дорожніх знаків з покажчиками. Але це 
можна зробити силами меценатів та волонтерів», 
— пояснив адвокат.

Український інститут національної пам’яті

«Проект «Україна». 
Відомі історії нашої держави» 

ЯК, ДЕ І КОЛИ 
ПОЧАЛА 

НАРОДЖУВАТИСЯ 
«УКРАЇНСЬКА» 

ІСТОРІЯ?
Посівши території між Дніпром 

та Збручем, нові окупанти зіштов-
хнулися із проблемами, до яких не 
були готові. Одна з ключових — на-
явність питомо значущого прошар-
ку помісної руської православної 
та польської католицької шляхти, 
яка мала стати новим імперським 
дворянством. Значна її частина 
прагнула утвердити свій привіле-
йований статус у Російській імперії. 
Для цього треба було надати новій 
владі документальні підтверджен-
ня свого шляхетського стану.

Організовані за територіальним 
принципом колишні шляхтичі Речі 
Посполитої почали розшукувати 
відповідні документальні підтвер-
дження в архівах, більшість яких 
зникла під час попередніх бурем-
них подій.

Проблема полягала також у 
тому, що чисельність шляхти в Речі 

Посполитій була неспівмірно ви-
сокою порівняно з питомою вагою 
«старого» російського дворянства. 
1816 р. лише на Лівобережній 
Україні нараховувалося понад 30 
тисяч дворян, ще зо 100 тисяч — на 
Україні Правобережній, що сумар-
но перевищувало чисельність усьо-
го російського дворянства разом 
узятого!

Постало питання: хто законно 
належить до шляхтичів, а хто нама-
гається привласнити собі цей ста-
тус, скориставшись незнанням міс-
цевих реалій представниками ро-
сійської влади? Адже належність 
тієї чи іншої людини до того чи ін-
шого стану визначала для неї і для 
всіх її нащадків весь обсяг прав та 
обов’язків, нерозривно пов’язаних 
із місцем у соціальній ієрархії. Міс-
цем, змінити яке за життя практич-
но було неможливо.

У середовищі писемного місце-
вого, помісного «українського» дво-
рянства-шляхти почали виготовля-
тися, обговорюватися, розповсю-
джуватися різноманітні історичні 
тексти, записки, дослідження, які 
подавалися на розгляд нових ім-
перських властителей. Саме в та-
кий спосіб, зауважує Олексій То-
лочко, виникла перша узгоджена 
версія «українського» минулого.

Ця версія мала, зокрема, утвер-

дити претензії православної «україн-
ської» шляхти на дворянський статус.

Принагідно зауважу: про като-
лицьку, уніатську шляхту не йшлося 
— права на існування в межах Ро-
сійської імперії вона не мала. Отже, 
розібратися із правомірністю пре-
тензій руської православної шлях-
ти для нового режиму було важли-
во насамперед тому, що, згідно із 
російськими законами, внутрішнє 

самоуправління в російських гу-
берніях мало належати саме тим 
дворянам, у яких була тут земельна  
власність.

Належність до імперського дво-
рянського стану надавала також 
низку інших прав та привілеїв. На-
решті, документального підтвер-
дження вимагало і право насліду-
вання насамперед земельної влас-
ності: треба було точно знати, хто 
є законним власником і, отже, хто 
може законно претендувати на 
спадкоємство цієї власності в разі 
смерті самого власника.

Від перших років ХІХ століття 
російська імперська адміністрація 
стала підвищувати формальні ви-
моги до пошукачів дворянського 
статусу. Це стало причиною нарос-
тання невдоволення в шляхетсько-
му середовищі: відсутність дворян-
ського статусу закривала шлях до 
цивільної або військової кар’єри, 
до освіти, радикально понижува-
ла соціальний статус — аж до пер-
спективи переходу до селянського 
стану.

А це — навіть для останнього 
жебраючого шляхтича — було спра-
вою неможливою.

Саме тому невдоволення, збу-
рення від такої перспективи в се-
редовищі місцевої шляхти набуло 
заміни доказів «формальних» до-

казами історичними. Іншими сло-
вами, правлячий статус української 
шляхти, на її думку, йде не від на-
явності документальних підтвер-
джень такого її статусу, а від тради-
ції. Адже керівна роль тут,  на «укра-
їнських» землях, надавалася за ві-
рну службу польськими королями і 
литовськими великими князями.

Запит завжди породжує пропо-
зицію. Негайно після Переяслава 
на світ божий з’являється перша і 
єдина, «академічна» як на ті часи, 
аналітична розвідка — «Синоп-
сис Київський». Ініціатор (а можли-
во, один із авторів) — уродженець 
Пруссії, радикально налаштований 
новонавернений православний мо-
нах Інокентій Гізель (1600 – 1683).

Висуванець Петра Могили за 
підтримки добродійника стане й 
ігуменом Кирилівського монасти-
ря, а також архімандритом Києво-
Печерської лаври і ректором Киє-
во-Братського колегіуму.

Зміст «Синопсиса» — компіляція 
нічим не обґрунтованих «історич-
них фактів», а просто сказати — мі-
шанина легенд, переказів і пліток. 
Хронологічні межі — від Київської 
Русі до другої половини XVII ст.

Основні ідеї: ґлорифікація Ки-
єва — найдавнішого православ-
ного центру всієї Русі, пропаган-
да «єдності» православних «росій-
ського» та «українського» народів; 
спадкоємність московських князів 
від князів київських; православний 
панславізм.

Упродовж півтора століть «Си-
нопсис» у романівській Росії вико-
нував роль сталінського «Коротко-
го курсу історії ВКП(б)» у СРСР.

Використовувався як підручник. 
Витримав більше 30 перевидань. 
Перекладався грецькою, латин-
ською, молдавською. Був найбільш 
розповсюдженим та цитованим «іс-
торичним» твором» — у сучасних 
Білорусі, Болгарії, Молдові, Росії, 
Сербії, Україні.

Данило ЯНЕВСЬКИЙ, 
доктор історичних наук, 

журналіст

Книга доктора історичних наук 
Данила Яневського «Проект «Укра-
їна». Відомі історії нашої держа-
ви» вийшла 2014 р. у видавництві 
«Фоліо».

(«Українська правда» — 
«Історична правда», 10.10.2014)

Від редакції. У нашій газеті 
«Світ-інфо» в №№ 34 – 38 друкува-
лися глави з однієї з попередніх 
книг Данила Яневського — «Загу-
блена історія втраченої держави».

Автор «Синопсиса» достеменно невідомий, 
традиційно книгу приписують Інокентію Гізелю.
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24 жовтня
1857 — у Шеффілді (Англія) 

заснований перший футболь-
ний клуб. 

1911 — народився Арка-
дій Райкін, радянський артист 
естради.

25 жовтня
1825 — народився Йоганн 

Штраус-син, австрійський ком-
позитор, король вальсу. 

1881 — народився Пабло 
Пікассо, іспанський художник. 

2008 — помер Муслім Ма-
гомаєв, радянський співак. 

26 жовтня
1492 — був винайдений 

олівець із грифелем. 
1863 — у Женеві утворе-

ний Міжнародний Червоний 
Хрест. 

1900 — у Нью-Йорку від-
крили першу лінію метрополі-
тену. 

27 жовтня
1782 — народився Нікколо 

Паганіні, італійський компози-
тор і скрипаль. 

28 жовтня
1636 — заснований Гар-

вардський університет. 
1886 — офіційне відкрит-

тя статуї Свободи у Нью-Йорку. 

29 жовтня
1945 — через 57 років піс-

ля отримання патенту в про-
даж надійшли кулькові ручки, 
трапилося це в Нью-Йорку. 

30 жовтня
1910 — помер Анрі Жан 

Дюнан, ініціатор створен-
ня Міжнародного товариства 
Червоний Хрест, перший лау-
реат Нобелівської премії миру. 

1947 — помер Юрій Клен, 
український поет, перекладач. 

31 жовтня
1888 — шотландський ви-

нахідник Джон Бойд Данлоп 
запатентував пневматичні 
шини для велосипеда. 

1892 — опублікована кни-
га Артура Конана Дойля «При-
годи Шерлока Холмса». 

1984 — прем’єр-міністр 
Індії Індіра Ганді вбита своїми 
охоронцями-сикхами. 

1993 — помер Федеріко 
Фелліні, італійський сценарист 
і кінорежисер, що зняв фільми 
«Дорога», «Ночі Кабирії», «8 1/2».

1 листопада
1955 — помер Дейл Кар-

негі, американський педагог, 
психолог, письменник, автор 
знаменитої книги «Як здобува-
ти друзів і впливати на людей».

2 листопада 
1950 — помер Бернард 

Шоу, англійський письменник, 
Нобелівський лауреат 1925 
року. 

3 листопада 
1937 — помер Микола Ку-

ліш, український драматург, ре-
жисер.

4 листопада 
1874 — народився Олек-

сандр Колчак, російський ад-
мірал. 

1879 — Джеймс Рітті запа-
тентував перший касовий апа-
рат. 

5 листопада 
1938 — народився Джо 

Дассен, французький співак. 
1952 — народився Олег 

Блохін, український футболіст.
 
6 листопада 
1811 — народився Мар-

кіян Шашкевич, український 
письменник, голова «Руської 
трійці». 

1893 — помер композитор 
Петро Чайковський.

1928 — полковник Джей-
коб Шик запатентував елек-
тричну бритву. 

Календар 
Чернігівщини
23 жовтня 1881 р. у с. Кро-

пивна Конотопського повіту на 
Чернігівщині народився Олек-
сій Вангенгейм, професор-ме-
теоролог. 

23 жовтня 1888 р. у 
м. Срібному народився Дмитро 
Соловей, історик, економіст, 
педагог, публіцист, член УВАН 
у США.

28 жовтня 1872 р. у с. Во-
лосківцях Сосницького повіту 
народився Терентій Пархомен-
ко, кобзар.

31 жовтня 1853 р. у м. Ко-
ропі народився Микола Ки-
бальчич, винахідник і револю-
ціонер-народник. 

31 жовтня 1896 р. у м. 
Носівці народився Спиридон 
Довгаль, підполковник Армії 
УНР.

1 листопада 1891 р. у 
м. Ніжині народився Осип 
Твердовський, командир бро-
непотяга Дієвої Армії УНР. 

3 листопада 1868 р. у 
с. Малій Дівиці Прилуцько-
го повіту народився Павло 
Крицький, полковник Армії 
УНР, військовий льотчик. 

Календар 
всесвітньої історії

Жовтень
25 — перенесення частини дре-
ва Животворящого Хреста Гос-
поднього.

26 — прп. Микити, ісп. Іверської 
ікони Божої Матері.

27 — прп. Параскеви Сербської.

28 — ікони Божої Матері «Спо-
рительниця хлібів». Прп. Євфи-
мія Нового, Солунського.

29 — мч. Лонгіна, сотника.

30 — прмч. Андрія Критського. 
Пам’ять святих отців Сьомого 
Вселенського Собору.

31 — апостола і євангелиста 
Луки.

Листопад
1 — св. прав. Іоанна, Кронштад-
ського чудо творця. 
Дмитрієвська (Батьківська) 
субота — день поминання 
померлих.

2 — вмч. Артемія.

3 — прп. Іларіона Великого.

4 — Казанської ікони Божої 
Матері.

5 — апостола Іакова, брата 
Господнього по плоті.

6 — день ікони Божої Матері 
«Всех скорбящих Радость». 

Церковний православний календар

Свобода проти тоталітаризму. 
Думка проти цензури. Книга проти 
невігластва. Інтелектуали світового 
рівня проти  шарікових. Міхнік, Снай-
дер, Алексієвич, Бауман, Арендт, Єф-
ремов — наша відповідь «русскому 
міру» в його путінській версії.

Ідея видавничого проекту «Бібліоте-
ка спротиву, бібліотека надії» виникла як 
спроба допомогти сучасникам у розумін-
ні історії та сьогодення. У суспільстві все 
ще домінують радянські версії, де більшо-
вицький переворот називається Великою 
Жовтневою соціалістичною революцією, 
московська окупація України —  грома-
дянською війною, а Друга світова війна — 
Великою Вітчизняною тощо.

До цієї відпрацьованої десятиліття-
ми брехні додається новітня концепція 
«русского міра» — агресивна ідеологія 
сучасного російського шовінізму. Альтер-
нативою цього є світова історична думка 
— тексти провідних науковців, для яких 
правда та історичне знання є абсолютни-
ми цінностями.

Книги, які відповідають цим критері-
ям, складуть основу Бібліотеки. Домінан-
ти Бібліотеки — це сторінки історії Східної 
Європи, українська історія та взаємини з 
Росією.

Бібліотека міститиме переклади книг 
науковців Європи та Америки, україн-
ських та російських істориків, письменни-
ків і дисидентів.

Перше видання Бібліотеки україно-
мовне, хоча у деяких випадках передба-
чаємо друк російськомовних книг. Плану-
ємо також видання книг в електронному 
вигляді.

Тімоті Снайдер 
«Перетворення націй»
У своїй книзі відомий американський 

історик, професор Єльського університе-
ту досліджує феномен народження мо-
дерних націй. Книга починається з роз-
гляду створення в XVI ст. Речі Посполитої 
— найбільшої держави ранньомодерної 
Європи. Наприкінці ж ХХ ст., яким і закін-
чується це дослідження, землі колишньої 
Речі Посполитої поділили між собою дер-
жави, названі за націями: Польща, Укра-
їна, Литва та Білорусь.  Яким чином з од-
нієї ранньомодерної національної ідеї по-
стали чотири модерні? 

Сергій Єфремов. 
Публіцистика 
революційної доби 
(1917 – 1920 рр.), у 2-х 
тт.
У виданні представлено понад 800 

публікацій, написаних з березня 1917 
по червень 1920 рр., в яких розкрива-
ється загальна авторська візія розвитку 
Української революції 1917 – 1921 рр. 
Український національний рух, політич-
на позиція Центральної Ради і  Тимчасо-
вого уряду, політика урядів УНР та Укра-
їнської держави, більшовицького та бі-
лого режимів.

Курт Зонтгаймер 
«Як нацизм прийшов 
до влади»
Ця книжка — про німецький досвід 

історії від кінця Першої світової війни 
до приходу до влади нацистів. Практика 
втілення ідей націонал-фашизму кошту-
вала людству десятків мільйонів жертв.

Ханна Арендт 
«Банальність зла»
Історик, філософ, журналістка і гро-

мадська діячка, фахівець із політичних та 
соціологічних наук, одна з найбільш гли-
боких мислителів ХХ ст. За часів влади 
Адольфа Гітлера брала активну участь у 
боротьбі проти нацистської ідеології. Че-
рез переслідування гестапо була змуше-
на тікати з рідної Німеччини до Франції, а 
потім — до США. Викладала в Берклі, Єлі 
та інших американських університетах. 
Лауреат низки престижних премій у США 
та Європі, володар багатьох почесних ти-
тулів. Автор десятків монографій.

Адам Міхнік 
«У пошуках свободи»
У книзі представлені есеї польського 

громадського діяча, дисидента, публіцис-
та, активного учасника політичної опози-
ції в Польщі 1968 – 1989 років, одного 
з лідерів легендарної «Солідарності», го-
ловного редактора «Газети Виборчої» з 
1989 року до сьогодні. Він пройшов крізь 
арешти та ув’язнення, долаючи наклепи, 
втрати, розчарування. Періоду боротьби 
з комунізмом присвячені три перші есеї 
збірки, періоду змагань за вільну і  демо-
кратичну Польщу — решта. 

На захисті свободи. 
Діалоги Андре Ґлюк-
смана з Оленою Боннер
Ця книга — діалоги знакових постатей 

межі століть: французького філософа і по-
літичного діяча та відомої російської гро-
мадської  діячки, правозахисниці, дружини 
академіка Андрія Сахарова. Теми діалогів: 
права людини, подолання наслідків кому-
нізму, міжнародний тероризм, ксенофобія 
та антисемітизм у сучасному світі. 

Яцек Жаковський, 
Адам Міхнік, 
Юзеф Тішнер «Розмови 
між паном і панотцем»
Незвичність цього діалогу в тому, що 

його за участі журналіста Яцека Жаков-
ського ведуть головний редактор най-
більшої польської щоденної «Газети Ви-
борчої» Адам Міхнік та знаний польський 
філософ і публіцист отець Юзеф Тішнер 
— римо-католицький священик, профе-
сор Папської академії. Їхні життєві шляхи 
дуже несхожі, проте їх об’єднувала одна 
мета — звільнення Польщі від тоталітар-
ного комунізму, повернення її до лона єв-
ропейських демократій. Це справжня ен-
циклопедія життя Польщі другої полови-
ни ХХ ст., водночас прониклива і барвис-
та від яскравого гумору співрозмовників 
бесіда про сенс життя, віри, свободи.

Зиґмунт Бауман, 
Леонідас Донскіс 
«Моральна сліпота. 
Втрата чутливості 
у плинній сучасності»
Твір, написаний у формі живого філо-

софського діалогу, про втрату чутливос-
ті через такі особливості сучасного люд-
ського життя, як атомізація, фрагмента-
ція, самотність, ізоляція, непевність, не-
захищеність і ненадійність. 

Світлана Алексієвич 
«Час second hand 
(кінець червоної лю-
дини)»
Ця книга стала останньою в циклі з 

п’яти праць під загальною назвою «Черво-
на людина. Голоси утопії». «Комунізм мав 
божевільний план, — розповідає авторка 
у передмові до книги, — переробити «ста-
ру» людину, «ветхого Адама». За сімдесят з 
гаком років у лабораторії марксизму-лені-
нізму створили окремий людський тип — 
«homo soveticus». Монологи книги автор-
ка записувала протягом останнього деся-
тиріччя, мандруючи всім колишнім Радян-
ським Союзом. «Час секонд-хенд» — це мій 
діагноз нам, діагноз тому, що ми зробили 
за 20 років, нашому злочинному роман-
тизмові та, як я зараз вважаю, нашій мов-
чанці, нашій теперішній німоті й мовчанню 
еліти. Ми поступилися владою бандитам».

Також готуються до друку:

Ханна Арендт «Джерела тоталітаризму».

Міхаїл Ґеллер, Александр Нєкрич «Утопія 
при владі. Історія Радянського Союзу з 1917 
року до наших днів».

Жак Россі «Довідник по ҐУЛАГу».

Олена Дзюба-Погребняк «Перша світова 
війна в літературах південних слов’ян».

Бунт покоління. Діалоги з українськими ін-
телектуалами. Оля Гнатюк та Богуміла Бер-
диховська.

Василь Стус «Творчість і доля».

Вацлав Гавел «Сила безсилих та інші есе».

Ричард Пайпс «Комунізм. Коротка історія».

Євгенія Ґінзбурґ «Крутий маршрут».

Абдурахман Авторханов «Імперія Кремля. 
Радянський тип колоніалізму».

Іван Багряний «Чому я не хочу повертатися 
до СРСР». 

Зеєв Жаботинський «Статті з національно-
го питання». 

Юрій Лавриненко «Література межової 
ситуації» (Збірник публіцистичних текстів).

Філіп де Лара «Народження комунізму».

На сьогодні взяти участь у проекті зго-
лосилися такі видавництва як «Дух і Літера», 
часопис «Ї», Харківська правозахисна група. 
Список відкритий.

Партнери проекту: Києво-Могилянська 
бізнес-школа, Інститут книги в Кракові тощо.

Леонід ФІНБЕРГ, 
директор Центру досліджень історії 

та культури східноєвропейського 
єврейства, головний редактор 

видавництва «Дух і Літера» НаУКМА
(«Українська правда» – «Історична правда», 

10.10.2014)

Верховний Суд Росії у листопаді може закрити російське 
правозахисне товариство «Меморіал». З такою вимогою до 
нього звернулося Міністерство юстиції. 

Цього року товариству «Меморіал» виповнилося 25 років. 
Воно було створене 1989 року як Всесоюзне об’єднання регіо-
нальних організацій. Потім СРСР розпався, і «Меморіалів» стало 
два — міжнародний і російський. У Росії об’єдналися російські 
регіональні організації. З такою структурою «Меморіал» успіш-
но працював понад 20 років до того часу, поки два роки тому в 
Росії не почалася загальна кампанія проти громадських орга-
нізацій, а у рамках кампанії — масові перевірки прокуратурою 
різних громадських організацій, у першу чергу правозахисних.

Під час однієї з таких перевірок Мін’юст Росії і виставив 
претензії цій організації. У чому вони полягають, пояснює 
член правління товариства «Меморіал» Олександр Черкасов. 
«Мін’юст порахував, що організації, які входять до «Меморіалу», 
неправильні, бо не мають у назві слів «відділення російського» 
«Меморіалу», — каже Черкасов і наголошує, що згідно із зако-
ном це не є необхідним. 

«Меморіал» програв районний, а потім і міський суд. На дру-

гу половину листопада була призначена всеросійська конфе-
ренція, до якої «Меморіал» саме планував урахувати побажан-
ня Мін’юсту і написав про це чиновникам. Але несподівано, на 
13 листопада, ще до конференції призначили засідання Верхо-
вного Суду Росії, від якого Мін’юст вимагає ліквідувати росій-
ський «Меморіал».

Але, навіть якщо Верховний Суд погодиться з доказами 
Мін’юсту, це не означатиме припинення діяльності організа-
ції, наголошують у «Меморіалі». Хоча подібне рішення сильно 
ускладнить роботу.

«Це сильно погіршує можливість взаємодії, роботу якщо не 
однієї команди, то однієї мережі, взаємодопомоги і так далі», — 
говорить Черкасов.

Правозахисний центр — це окремий структурний підроз-
діл «Меморіалу». Під час прокурорських перевірок від центру 
зажадали зареєструватися як іноземний агент, за новим за-
коном про некомерційні організації. А коли центр відмовився, 
його примусово внесли до відповідного реєстру Міністерства 
юстиції Росії.

Матеріал підготували Крістіна Горелик і Тетяна Ярмощук

До 25-річчя ліквідації тоталітаризму в  Центральній і Східній Європі

«Бібліотека спротиву, 
бібліотека надії»

У Росії ліквідовують «Меморіал»
Знаменита правозахисна організація, один із флагманів перебудови в СРСР,

 у рік свого 25-річчя стала невгодною в тоталітарній Росії 
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Архів Управління 
Служби безпеки 

України запрошує
Архів Управління СБ України в Чер-

нігівській області має на зберіганні ве-
ликі масиви документальних матеріалів 
(близько 19 тисяч одиниць), які є першо-
джерелами з історії держави, конкрет-
них осіб та подій. Основні принципи ро-
боти архіву — відкритість та доступність, 
об’єктивність і незаангажованість, в 
разі потреби — надання поради щодо 
подальшого пошуку потрібної інформа-
ції. До послуг громадян (у тому числі й 
іноземців), науковців, дослідників від-
криті інформаційно-довідковий та чи-
тальний зали управління. Інформаційно-
довідковий зал (ІДЗ) має електронний 
архів, основу якого складають електрон-
ні копії розсекречених документів галу-
зевого державного архіву (ГДА) СБ Укра-
їни та бази даних для використання в на-
уковій, навчальній і культурно-просвіт-
ницькій діяльності. 

«Український мартиролог ХХ століття» 
— електронна база даних, сформована 
на підставі відомостей щодо 461 тисячі фі-
гурантів архівних кримінальних справ, які 
знаходяться на зберіганні в ГДА та регіо-
нальних архівах СБ України; 

німецький проект «Саксонські мемо-
ріали в пам’ять жертв політичного теро-
ру» — база даних, передана СБ України 
німецькою стороною в рамках двосторон-
нього багаторічного співробітництва, яка 
містить інформацію щодо 260 тисяч ра-
дянських військовополонених, які заги-
нули в концентраційних таборах фашист-
ської Німеччини та донедавна вважалися 
зниклими безвісти; 

списки військовополонених, похова-
них в Україні;

списки репресованих українців, що 
відбували покарання в Республіці Казах-
стан;

списки громадян, розстріляних у 
в’язницях НКВС у червні – липні 1941 
року;

тематичні підбірки (наприклад, доку-
менти ОУН про окупаційну політику німців 
у 1941 – 1944 рр. тощо);

наукові видання під егідою СБ України 
та електронні копії розсекречених доку-
ментів, що були оприлюднені в наукових 
виданнях («Розсекречена пам’ять. Голо-
домор 1932 – 1933 років в Україні в до-
кументах ГПУ-НКВД», «Акція «Вісла» 1947» 
та інші);

копії документів щодо національно-
визвольного руху, релігійних конфесій та 
об’єднань, громадсько-політичних рухів, 
національних меншин.

Електронний архів обслуговує корис-
тувачів — громадян України, іноземців, 
осіб без громадянства, які мають бажан-
ня вивчати архівні документи, зокрема 
не тільки з науковою метою, а й з метою 
встановлення відомостей про своїх неза-
конно репресованих родичів.

Відвідування ІДЗ користувачами, 
ознайомлення з електронними копіями 
документів та базами даних, а також на-
дання копій на власні носії інформації є 
безкоштовним. Відвідати ІДЗ має право 
кожний громадянин без попереднього на-
дання будь-яких запитів, щодня (крім ви-
хідних та святкових днів) з 14.00 до  17.00. 
Телефони для довідок: (0462) 65-54-36, 
(0462) 65-54-38.

Попрацювати з оригіналами докумен-
тів, які знаходяться на зберіганні в архі-
ві Управління СБ України в Чернігівській 
області, громадяни можуть у  читальному 
залі архіву. Доступ користувачів до оригі-
налів архівних документів здійснюється 
після розгляду письмового запиту. Озна-
йомлення з документами, що містять дер-
жавну таємницю, регламентується чин-
ним законодавством України. 

Відвідування користувачами читаль-
ного залу архіву, ознайомлення з довідко-
вим апаратом і надання для користування 
та копіювання документів здійснюється 
безоплатно. Читальний зал працює з 9.00 
до 18.00, крім вихідних та святкових днів. 
Телефон для довідок: (0462) 65-54-34.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Відзначення 70-річчя ство-
рення Чернігівської області або 
200-річчя виникнення губернії, як 
і святкування інших подібних дат, 
кандидат історичних наук Володи-
мир Бойко вважає абсурдним.

«У першому випадку йшло-
ся про утворення адміністратив-
но-територіальної структури, яка 
стала інструментом радянської 
держави для організації Голодо-
мору 1932 – 1933 рр., а в друго-
му — про російську імперську уні-
фікацію державного управління 
на українських землях, що завер-
шила процес ліквідації козацької 
державності», — вважає директор 
Чернігівського центру перепідго-
товки та підвищення кваліфікації 
працівників державних підпри-
ємств, установ і організацій. 

Цим твердженням під час чер-
гового засідання прес-клубу «Діло-
ве слово» розпочалася презента-
ція фотоальбому «Владні інституції 
Чернігово-Сіверщини: ілюстрова-
на історія». Автори альбому — ди-
ректор Центру Володимир Бойко; 
спеціаліст цього ж Центру, канди-
дат історичних наук Дмитро Казі-
міров; директор ГО «Сіверський ін-

ститут регіональних досліджень», 
доктор історичних наук, професор 
Сергій Леп’явко — пропонують шу-
кати ціннісні орієнтири, які б під-
креслювали своєрідність України. 
Вочевидь, вони мають бути значи-
мішими, масштабнішими, сакраль-
нішими, ніж попередні радянські. 
А ще природними, зрозумілими 
й такими, що містять потужний 
об’єднавчий чинник.

Саме з цієї точки зору і доби-
рався матеріал, що увійшов 
до фотоальбому. Істориків 
цікавило чимало питань. 
З-поміж іншого — як і коли 
виникло державне управ-
ління на теренах Сіверщини; 
які території в різні часи на-
лежали до неї; як взаємоді-
яли між собою органи дер-
жавної влади та самовряду-
вання, і починаючи з якого 
століття можна вести мову 
про формальне функціону-
вання останніх; які з відомих 
історичних постатей керува-
ли цією історичною землею. 

У книжці — розповіді, як управ-
ляли за часів князів, воєвод, пол-

ковників і сотників, війтів, губерна-
торів і голів земських управ, пер-
ших секретарів і, звісно, голів рад 

та державних адміністрацій, сіль-
ських, селищних і міських голів.

Автори видання подякува-
ли всім, хто так чи інакше долу-
чився до його підготовки. І напри-
кінці зустрічі підкреслили, що це 
проект безгонорарний, а близь-
ко тисячі примірників фотоальбо-
му  передадуть до бібліотек облас-
ті й України. Крім того, у вільному 
доступі для ознайомлення буде й 
електрон на версія фотоальбому.

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю ОДА

Ательє відомого фотографа на 
тихій провінційній вуличці. Вигадли-
во оздоблений ґанок, з обох боків 
якого розміщені зразки робіт май-
стра. Чоловік і жінка, зігнувшись, 
уважно роздивляються фотографії...

Це — акварель відомого худож-
ника Мстислава Валеріановича До-
бужинського, що має назву «Черні-
гів. Фотографія» і нині зберігається 
у Державному музеї образотворчих 
мистецтв ім. Пушкіна.

Відомо, що заклад, зображений 
на картині, належав відомому черні-
гівському фотомайстру Чарнецько-
му і розташовувався на вулиці Бори-
соглібській (сучасна Серьожнікова). 
Будинок, а особливо парадний вхід, 
був настільки цікавим в архітектур-
ному плані, що його на своїй картині 
зобразив також і відомий художник 
Г. К. Лукомський.

Чернігівський старожил В. Пух-
тинський у своїх спогадах припускає, 
що фотоательє Чарнецького створе-
но не пізніше 1884 року, а сам гос-
подар був відомим далеко за межа-
ми рідного міста. Його навіть призна-
чили фотографом Імператорського 
Московського археологічного това-
риства, він тричі отримував нагороду 
за надані на виставки фотороботи.

Тож на цій акварелі Мстислав 

Добужинський відобразив один із 
примітних куточків чернігівської ста-
ровини початку минулого століття.

* * *
Художник Мстислав Добужин-

ський був відомим представником 
символізму і стилю «модерн» у жи-
вописі, майстром міського пейзажу, 
видатним сценографом. Зокрема, 
він співробітничав із Московським 
художнім театром, антрепризою 
С. Дягилєва, ленінградським Вели-
ким драматичним театром, Литов-
ським державним театром у Каунасі, 
«Метрополітен-опера» у Нью-Йорку.

Сам Мстислав Валеріанович на-
зивав себе «мандрівним ентузіас-
том». Географія його міських пейза-
жів надзвичайно широка: від Санкт-
Петербурга до Воронежа, від Вільно 
до Парижа — Росія, Литва, Німеччи-
на, Швейцарія, Данія, Франція, Іта-
лія, Сполучені Штати...

Навесні 1912 року художник від-
відав Україну, завітавши й до Черні-
гова. Наслідком цього короткого ві-
зиту стали кілька акварелей. Зокре-
ма, «Чернігів. Склади» (інша назва 
— «Вулиця в Чернігові») нині збері-
гається у Саратовському державно-
му художньому музеї ім. Радищева. 
На картині зображений ряд купець-
ких будинків і лабазів, розташова-
них, ймовірно, неподалік тодішньої 
Базарної площі. За непоказними 
будівлями складів видніються купо-
ли П’ятницької церкви. Вірогідно, це 
краєвид з боку сучасної вулиці Се-
рьожникова (атрибуція картини — 
Олександра Бондаря).

Ще одна акварель зображає 
типову для Чернігова старовинну 
вуличку з дерев’яними будиночка-
ми, прикрашеними різьбленням та 
ошатними ґанками. На жаль, точно 
атрибутувати, яка ж саме вулиця зо-
бражена на картині, ми поки що не 
можемо. 

Про своє перебування в Черніго-
ві Мстислав Добужинський написав у 
спогадах. «В 1912 г. я предпринял ма-
ленькую поездку по Украине, где ни-
когда до сих пор не был, чтобы пори-
совать в провинциальных городах и 
имениях. Будучи в Киеве, я списался 
с Нарбутом (відомий український ху-
дожник-графік — О. Т.), который при-
ехал ко мне на свидание в Чернигов 
из Нарбутовки. Я всегда с радостью 
вспоминаю проведённое с ним в пу-
тешествии время... В Чернигове он 
познакомил меня с некоторыми сво-
ими друзьями, мы вместе исходили 
весь город. То тут, то там он советовал 
зарисовать какую-нибудь церковь... 
Из Чернигова мы совершили памят-
ное путешествие на пароходе до Ки-
ева и оттуда в Нежин. Помнится, был 
проливной дождь, и было много сме-
ха, когда мы тряслись на пролётке, 

одолевая бесконечных размеров во 
всю площадь лужу. В Чернигове мы за 
неимением антикваров обошли всех 
часовщиков и действительно нашли 
кой-какие мелочи, и он был очень до-
волен какой-то большой рамкой, ко-
торую всё время таскал с собой, по-
том она красовалась у него в петер-
бургской квартире...».

Перебуваючи на Чернігівщині, 
Мстислав Добужинський на запро-
шення власника маєтку П. І. Хари-
тоненка відвідав і славнозвісну Ка-
чанівку. Там у 1915 – 1916 роках 
він отримав замовлення на розпис 
інтер’єрів та проект оздоблення. У 
Качанівці Добужинський також ство-
рив дві акварелі з  парковими крає-
видами. Одна з них — «Сфінкси в Ка-
чанівці» — нині знаходиться в Киє-
ві в Музеї російського мистецтва, а 
місцезнаходження другої («Колона-
да в Качанівці»), на жаль, невідоме.

Олена ТЕРЕЩЕНКО, 
громадська ініціатива 

«Збережи старий Чернігів»

Дякуємо за надані світлини Ната-
лії Агеєвій, провідному науковому спів-
робітнику Київського національного 
музею російського мистецтва.

Ілюстрована історія 
владних інституцій Чернігівщини

Чернігівська старовина 
в акварелях 

Мстислава Добужинського

Добужинський.
Портрет роботи Костянтина Сомова
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Дмитро Зябкін. Битва на Калці

Валентин Тараторін. Після  битви на Калці 

Ми завершили в попередній 
частині генеалогію правителів 
на видатному князеві Володими-
рі Мономаху, котрий могутньою 
рукою утримував у єдності одну 
з найбільших держав середньо-
вічної Європи — Київську Русь. З 
його смертю відцентрові процеси 
розпаду Русі набули незворотнос-
ті, хоча при окремих правителях 
державу ще вдавалося зберегти. 

Щодо Мономаха та його на-
щадків є привід поговорити про 
національний фактор державнос-
ті. Річ у тім, що Мономаховичі чіт-
ко діляться на дві гілки — західну 
і східну, якраз по двох дружинах 
князя. Можливо, це історична ви-
падковість, а можливо, й ні. 

Кілька поколінь правителів, 
предків Мономаха, одружувалися 
на слов’янках: перший князь ди-
настії Ігор (дружина Ольга), його 
син Святослав Хоробрий (Малу-
ша), син його Володимир Великий 
(Рогніда). Названо саме тих дру-
жин, від яких були наступні прави-
телі. Отже, частка варязької крові 
у Рюриковичів ставала все мен-
шою. Але вже Ярослав Мудрий 
одружується зі шведською прин-
цесою Інгігердою, тож у жили його 
нащадків знову вливається скан-
динавська кров. Одного зі сво-
їх старших синів — Всеволода — 
Ярослав одружує з візантійською 
прицесою Анною, а це все-таки  
європейська кров. 

Володимир Мономах — варяг і 
слов’янин по батькові, грек по ма-
тері. Від двох шлюбів князь мав 
12 дітей, у тому числі 8 синів. Пер-
ший шлюб Володимир узяв із Гі-
тою, дочкою короля Англії Гароль-
да. Від неї мав 10 дітей, з них 6 си-
нів. Між іншим, одна з доньок — 
княжна Євфимія — вийшла заміж 
за короля Угорщини. Тобто знов 
європейська кров. Ставши вді-
вцем, Володимир Мономах одру-
жився вдруге. Попри ще з дитин-
ства успадковану нелюбов до по-
ловців і нескінченні війни з цими 
степовиками, князь узяв дружи-
ною Єфимію, дочку половецького 
хана. У тодішній історії таке бувало 
часто — династичні шлюби із пред-
ставниками своїх затятих ворогів. 
Від цієї половчанки у князя наро-
дилися ще два сини. Один з них — 
знаменитий Юрій Долгорукий, за-
сновник володимирсько-суздаль-
ської, потім — московської гілки 
Рюриковичів, яка потім вознес-
лася у світовій історії, стягши най-
більшу на планеті імперію. 

Саме в цьому пункті наша ге-
неалогія має розділитися на дві 
частини, так, як розділилися Мо-
номаховичі. Старші, нащадки Мо-
номаха від його першої дружини, 
англійки Гіти, продовжували керу-
вати Київською Руссю, що слабша-
ла, бо поринала у вир князівських 
міжусобиць. Молодші Мономахо-
вичі від половчанки Єфимії пово-
лі, в надрах Київської Русі, на її 
північно-східних теренах мурува-
ли велетенську нову державу. На 
перших порах ця пуповина ще не 
була розрізана: і Юрій Долгорукий, 
і його син Андрій Боголюбський 
ще прагнули утвердитися на київ-
ському престолі. Але розрив двох 
державних утворень ставав усе 
очевиднішим, як і занепад Києва 
та звеличення Володимира, потім 
Москви. Утім, це буде трохи пізні-
ше. Ключовим моментом тут стане 
нашестя монголо-татар, після яко-
го історія Київської Русі стане вже 
історією двох держав. До цього на-
шестя залишалося вже менше сто-
ліття. 

Отже, водорозділ: Захід і Схід, 
Європа і Азія. Старші Мономахо-
вичі владарювали не лише в Киє-
ві, вони поступово переміщали ак-
цент державності на захід, де не-
вдовзі постало сильне Галицько-
Волинське князівство.

Перед тим, як перейти до хро-
нології становлення державності 
північно-східної Русі, тобто продо-
вжити генеалогію від Юрія Долго-
рукого й далі, завершимо генеа-
логію старших Мономаховичів до 
нашестя монголів, власне, оста-
точного занепаду Київської Русі. 
А потім знову повернемося до се-
редини ХІІ століття.

Наступні після смерті Монома-
ха десятиліття переповнені між-
усобицями старших Мономахо-
вичів. І не лише за головний ки-
ївський престол, а й за володіння 
окремими князівствами номіналь-
но ще одної держави, що набували 
все більшої самостійності. Це не-
скінченні війни між синами, онука-
ми Мономаха, війни між братами, 
дядьками і племінниками, в різ-
них політичних і воєнних комбіна-
ціях, часто із залученням до між-
усобиць племен степовиків, тих 
же половців та інших. Князівські 
родини були багатодітними. Не 
станемо втомлювати читача пе-
реліком імен усіх цих Святославів, 
Ізяславів, Мстиславів, Володими-
рів, Всеволодів, Ярополків і Свято-
полків, простежимо, бодай пунк-
тирно, хто, часто й номінально, за-
ймав київський престол, іноді по 
кілька разів, здобувавши і втра-
чавши його. Серед цих князів були 
доволі цікаві особистості. 

Мстислав I 
Великий (1076 
– 1132), князь 
Київський з 
1125 по 1132 
роки, старший 
син Володими-
ра Мономаха 
та Гіти, остан-
ній князь, 

що утримував єдність Київської 
держави.

За життя батька посідав нов-
городський і переяславський кня-
жі столи, співправив з батьком у 
Києві. 1096 року розбив війська 
Чернігівського князя Олега Свя-
тославича і примусив його взяти 
участь у Любецькому з’їзді 1097 
року. Брав участь у воєнних похо-
дах на половців 1093, 1107 і 1111 
років. Здійснив два успішні походи 
на естів у 1113 і 1116 роках. Піс-
ля смерті батька (1125 р.) посів ки-
ївський стіл і продовжував зміц-
нювати престиж Великого князя 
Київ ського та обороняти держа-
ву від ворогів. 1130 року повер-
нув під вплив Києва Полоцьк, по-
садивши на полоцький стіл свого 
сина Ізяслава. 1130 року воював 
з литовцями. Розгромив половців 
і загнав їх за Волгу та Яїк. Про ве-
личезний міжнародний престиж 
Київської держави за його прав-
ління свідчать численні династичні 
зв’язки Київського князя із захід-
ноєвропейськими королівськими 
дворами.

Похований у збудованому ним 
Федорівському монастирі у Києві. 
Після  смерті Мстислава Першого 
Великого Київська держава оста-
точно розпалася на окремі полі-
тично незалежні князівства.

Ярополк ІІ Володимирович 
(1082 – 1139), Великий князь Ки-
ївський (1132 – 1139), син Моно-
маха.

Ярополк жив у згоді з батьком 
і старшим братом Мстиславом. Як 
Великий князь дбав про єдність 
Київської держави і вів боротьбу 
з чернігівськими князями — Оль-
говичами, котрі намагалися за до-
помогою половців захопити київ-
ський престол. 

Всеволод II Ольгович (? – 
1146) — син засновника Чернігів-
ської династії Олега. У свою чер-
гу Олег був сином Святослава — 
третього сина Ярослава Мудрого. 
Князь Сіверський (1115 – 1127), 
Чернігівський (1127 – 1139), Ве-
ликий князь Київський (1139 – 
1146). Ярослав Мудрий віддав 
могутнє Чернігово-Сіверське кня-
зівство своєму синові Святосла-
ву. Святославичі все наступне сто-
ліття постійно змагалися за київ-
ський престол з нащадками Все-
волода та його сина Мономаха. 
Інколи це вдавалося. 

1139 року помер Великий 
князь Ярополк, син Мономаха. 
Престолонаслідником мав стати 
його брат В’ячеслав. Але, як тіль-
ки Всеволод Ольгович дізнався 
про смерть Ярополка, пішов з вій-
ськом на Київ і фактично захопив 
владу. 

Після смерті Всеволода кияни 
виступили проти його наступни-

ка Ігоря Олеговича (Київське по-
встання 1146 р.) і вигнали Ольго-
вичів із Києва.

В’ячеслав I Володимирович 
(помер у грудні 1154) — Великий 
князь Київський (22 лютого 1139 
– 4 березня 1139, червень 1150 
року, березень 1151 – грудень 
1154), син Мономаха й Гіти.

Після смерті Ярополка II 18 лю-
того 1139 року, як наступний за 
старшинством син, В’ячеслав став 
Великим князем. Його прогнав із 
Києва Всеволод Ольгович Черні-
гівський. 

Князі часто втрачали, потім по-
вертали престол, інколи правили 
удвох. Тож разом з Ізяславом, ону-
ком Мономаха, правив його дядь-
ко В’ячеслав. 

Ізяслав ІІ Мстиславич (1097 – 
1154) — Великий князь Київський 
(1146 – 1154). Старший син кня-
зя Мстислава I Великого, онук Мо-
номаха. Майже все життя присвя-
тив боротьбі за великокняжий ки-
ївський стіл і збереження єдиної 
держави. 

Після смерті Ізяслава почав-
ся новий етап княжих міжусобиць, 
який призвів до занепаду політич-
ного значення Києва.

Ростислав І Мстиславич (? – 
1167), Великий князь Київський 
(1154, 1159 – 1161, 1161 – 1167), 
син Мстислава I Великого, внук  
Мономаха. Засновник династії 
смоленських князів. Від 1127 року 
княжив у Смоленську. У 1149 – 
1150 роках підтримував брата Ізя-
слава II у його боротьбі з Юрієм I 
Долгоруким за київський престол.

Роман I Ростиславич (? – 
1180) — син Ростислава I, Вели-
кий князь Київський (з липня 1171 
р. до середини лютого 1173 р., з 
кінця 1174  р. до липня 1176 р.). 
У 1151 році допомагав Великому 
князю Київському Ізяславу II від-
стоювати Київ від суздальського 
князя Юрія I Долгорукого, захищав 
від нього Чернігів.

Мстислав III Романович Ста-
рий (1156 – 1223) — Великий 

князь Київський (1212 – 1223), 
князь Псковський (1178 – 1197), 
Смоленський (1197 – 1214), Біл-
городський (1206). Син Романа 
Ростиславича. Трагічно загинув у 
знаменитій битві з монголами на 
Калці. 

Мстислав Романович разом 
з галицьким князем Мстиславом 
Удатним 1223  року став одним з 
організаторів походу руських кня-
зів проти монголів на допомогу по-
ловцям. Він очолив у поході київ-
ську групу військ. На жаль, війська 
йшли окремими загонами, чим і 
скористалися монголи. Після по-
разки частини русько-половець-
ких сил на річці Калка 31 травня 
1223 року Мстислав Романович 
кілька днів опирався монголам у 
таборі. Він склав зброю в обмін 
на обіцянку противника зберегти 
його воякам життя, але був обма-
нутий. Київського князя стратили 
разом з родичами та боярами його 
групи у дикий спосіб — вони були 
розчавлені заживо під дерев’яним 
помостом, на якому монгольські 
полководці святкували перемогу.

На цьому ми обриваємо генеа-
логію київських князів. Після Кал-
ки до взяття Києва монголами у 
грудні 1240 року було ще 17 років, 
які минули в тих же чварах князів 
і за київський престол, і за столи 
інших князівств. А навала Орди на-
ближалася…

Але знову повертаємося в се-
редину ХІІ століття. Наш наступний  
історичний персонаж — син Воло-
димира Мономаха  Юрій Долгору-
кий, засновник Ростово-Суздаль-
ської, згодом — Московської  гіл-
ки Рюриковичів.

Петро АНТОНЕНКО 
Далі буде 

ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ
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У першій бесіді ми говорили про наркоманію, у другій — про алкоголізм, сьогодні — бесіда про куріння.

Обкурені тютюновим димом
Головний лікар Чернігівського обласного наркологічного диспансеру 

Петро СЕДЕНЬ — про одну з бід нашого часу 

— Петре Михайловичу, цього 
разу почнімо зі статистики.

— По Україні у 2013 році налі-
чувалося 8,4 мільйона курців стар-
ше 18 років. Курять 28,8 відсотка 
населення віком 15 років і стар-
ше. Серед населення віком 18 – 64 
роки курять рівно половина чолові-
ків, 7 відсотків сільських і 20 відсо-
тків міських жінок. Майже полови-
на чоловіків, які зазнали інфаркт 
міокарда, продовжують курити. 
При тому, що куріння різко збіль-
шує ризик інфарктів, артеріаль-
ної гіпертензії, інших захворювань 
серцево-судинної системи. І, зви-
чайно, не лише цих хвороб.

— Як Україна сприймається у 
дзеркалі світової статистики? 

— Стосовно куріння серед жі-
нок із 131 країни світу, щодо яких 
є статистика, Україна — на 40-му 
місці, тобто в перших десятках.  
Статистика, як і належить, у відсо-
тках до кількості населення. А щодо 
куріння чоловіків Україна взага-
лі на 4-му місці. За  споживанням 
сигарет на душу населення Україна 
— на 3-му місці у світі, після Греції 
і Словенії. 

— Персонажі наших поперед-
ніх бесід, наркомани і алкоголі-
ки, — це люди хворі, яких ви, ме-
дики, берете на облік, лікуєте. Чи 
класифікується куріння як хворо-
ба? Адже залежність є, шкода ко-
лосальна.

— Залежність від нікотину — 
це є хвороба, і згідно з міжнарод-
ною класифікацією хвороб є діа-
гноз «Психічні та поведінкові роз-
лади внаслідок вживання тютюну». 
Але, оскільки соціальні наслідки 
куріння начебто не такі гострі, як 
при наркоманії чи алкоголізмі, то, 
хоч медичну картку ми й заводимо, 
але кому потрібен такий облік? 

— Соціальні наслідки — це 
йдеться про злочини? Від курців їх 
менше, ніж від наркоманів і алко-
голіків.

— Хіба що пожежа від необе-
режного куріння, та ще й у п’яному 
вигляді, коли може постраждати і 
сам курець, й інші люди.

— Це поєднується в комплексі 
— пияцтво і куріння?

— Звичайно. Синергізм, поєд-
нання, тобто коли алкоголь і тютюн 
доповнюють одне одного. Випив 
десь на гулянці, і тягне покурити. 
Повторю: куріння — це медичний 
діагноз, це треба лікувати. Є і пси-
хологічна, і фізична залежність, 
просто вона не так гостро про-
являється, як при наркоманії чи 
алкоголізмі.

Коли людина, що ніколи ще не 
вживала тютюну, закурила першу 
цигарку, організм бореться, як і 
при алкоголі й наркотиках: нудота, 
блювання, запаморочення. Дехто 
може і зупинитися, не палити. Але 
інші звикають. Невелика доза ніко-
тину заспокоює, трохи поліпшує на-
стрій, людина розслабляється, зо-

середжується. І ось на цьому фоні 
виникає психологічна залежність. 
Людина відчуває, що без курива їй 
ніби чогось не вистачає. 

Коли людина курить по 3 – 5 
цигарок на день, це ще не залеж-
ність. Але, коли переходить на 8 і 
більше цигарок, виникає вже фі-
зична залежність. Цей процес три-
ває кілька місяців. Виникає абсти-
нентний синдром, тобто великий 
дискомфорт. Якщо зранку не вику-
рити цигарку, в такої людини нудь-
га, дратівливість, часто й злість, чо-
гось не вистачає в руках, болить 
голова, людина не може зосереди-
тися. А як тільки викурив цигарку, 
стало легше, отримав дозу того, що 
є в цигарці. Про таку фізичну за-
лежність у народі  кажуть — «вуха 
пухнуть».

— Ті, хто вживає наркотики, 
алкоголь, торочать про якісь по-
зитивні моменти в цих украй не-
безпечних проявах. Щодо цига-
рок теж? 

— Якщо стосовно наркотиків, 
алкоголю дійсно шукають якесь ви-
правдання цьому, то стосовно ку-
ріння при всіх бесідах я як лікар  од-
нозначно заявляю: куріння тютюну 
не має жодного позитивного мо-
менту. Ні для курця, ні для того, хто 
поруч, — маю на увазі всім відоме 
так зване пасивне куріння.

— Це коли люди, які самі не 
палять, теж отруюються, ковта-
ють цей дим. 

— У тютюні є нікотин, психоак-
тивна речовина, про яку ми гово-
рили в попередніх бесідах. У не-
великих дозах ці речовини можуть 
поліпшити настрій. Нікотин стиму-
лює продукування так званих «гор-
монів щастя». Це й спонукає до ку-
ріння. Наші діди і прадіди не зна-
ли, хто такий Зигмунд Фрейд, і коли 
вони кидали курити, то що робили? 
Смоктали льодяники, лузали насін-
ня. За відсутності цигарки люди-
ні стає чогось не вистачати на гу-
бах. А губи в людини, як ерогенна 
зона, найчастіше є на другому місці 
після статевих органів. При курін-
ні йде подразнення ерогенних зон 
губ. Так само діє і дим, що подраз-
нює порожнину рота. Можу вжити 
такий термін — фарматоксичний 
оральний оргазм.

— Словом, пояснень, чому 
вони курять, у курців вистачає.

— При тому, що курити — це за-
вжди погано, тютюн — це завжди 
погано. Ще й з таким тютюном, як 
нині. У цигарках тепер хіба що пів-
відсотка тютюну. 

— Підробляють, як і алкоголь-
ні напої?

— У цигарках — відходи, всі-
лякі стружки, навіть не з дерева, а 
пластмаси, оброблені нікотином, 
ароматизовані.

— На облік курців ви не ста-
вите, але ж лікувати треба. Як 
лікуєте? 

— Приходить до нас людина, 
з’ясовуємо, скільки часу курить, 
яку дозу. Перше завдання при лі-
куванні — обірвати залежність від 
куріння. Людина вирішує кинути ку-
рити, і тут треба полегшити її той 
досить нелегкий стан, коли вона 
це робить. Хтось курить ще до сні-
данку, ледве прокинувшись. Це 
вже велика залежність. Такому ре-
комендуємо зранку вжити, напри-
клад, два драже валеріани. І потім 
приймати в певний час, адже потяг 
до куріння виникає хвилями, протя-
гом дня. 

— Ми зараз багато не говори-
мо про очевидну всім колосальну 
шкоду куріння. І все-таки що б Ви 
тут особливо хотіли нагадати? 

— Те, що куріння б’є по імуніте-
ту людини, різко знижує його. Звід-
си різні хвороби, в тому числі он-
кологія. Украй небезпечно курити 
вагітним жінкам. Близько 70 відсо-
тків дітей, у яких виявили вродже-
ні вади серця, народжені жінками, 
які курили.

— Тобто або курити, або наро-
джувати?

— Саме так. Але, на жаль, часто 
бачимо, як молода мама котить ди-
тячий візочок, а сама курить.

— У вашій сфері медицини ве-
личезний акцент робиться на про-
філактиці. Не допустити цього, не 
дати людині деградувати до нар-
комана чи алкоголіка. Так само 
— не курити. Без цієї профілакти-
ки ваших пацієнтів було б набага-
то більше. Але не до всіх доходить.

— На жаль, не до всіх.
— Ви навели дуже сумну ста-

тистику куріння в Україні. Тому 
очевидно, що потрібні рішучі захо-
ди на рівні держави, і те, що вже 
робиться, цілком виправдане. 
Із засобів масової інформації, в 
тому числі телебачення, вилучено 
рекламу цигарок, так само і на зо-
внішніх, вуличних носіях. 

— На пачках цигарок робить-
ся напис про їх смертельну небез-
пеку. 

— А невдовзі буде два роки, 
як в Україні ухвалено закон про 
посилення боротьби з курінням. 
Дуже жорсткий закон, із  заборо-
ною куріння в багатьох громад-
ських місцях. Але наскільки він ді-
євий, як виконується? 

— Чи не єдиний позитив і зру-
шення — припинили курити в бага-
тьох закладах громадського харчу-
вання — ресторанах, кафе.

— Натомість продовжують 
курити в таких людних місцях, як 
зупинки громадського транспор-
ту, попри конкретну заборону 
закону. 

— Ще й на цих зупинках масо-
во продають цигарки. А щодо забо-
рони курити на території зупинки, 
так хто окреслив оцю саму «терито-
рію»? У перші місяці після ухвален-
ня парламентом цього закону мілі-
ція ще якось фіксувала його пору-
шення, штрафувала порушників. 
Потім стихло…

— Наша традиційна кампаній-
щина. Масово курять в  електрич-
ках, хай і в тамбурах, але ж у по-
їздах узагалі заборонялося кури-
ти ще й до цого закону 2012 року. 
Реакція міліції майже нульова. 
Хоч варто міліцейському наряду 
проїхати електричкою від Черні-
гова до Ніжина — і можна за якісь 
півтори години оштрафувати де-
сятки курців. І так у всіх електрич-
ках і щодня.

— Це запитання не до нас, ме-
диків. Наш диспансер уже багато 
років — територія без тютюново-
го диму.

— Ви особисто курили? Якщо 
так, то з якого віку і як довго? Як 
кинули?

— Почав курити студентом, ро-
ків у 19. Курив чимало років. Як ки-
нув? Читаю лекцію в чернігівській 
школі, учням 5 – 7 класів. Про шко-
ду куріння. Учні, гарні такі, симпа-
тичні, запитують: «А Ви курите?» 
Сказав, що ні. Збрехав. Йду зі шко-
ли, а в мене отой синдром потре-
би закурити. Дістаю цигарку, за-
тягся, так добре стало. І раптом — 
навпроти йдуть школярі, оці самі 
хлопчики, перед якими я щойно 
виступав. Вони глянули і не сказа-
ли жодного слова, прийшли мимо. 
Але їхні погляди тієї миті мене по-
трясли. Я прийшов додому і просто 

мучився, як це я, негідник, брешу 
в очі дітям. Це стало переломним 
моментом — я кинув курити наза-
вжди. Хоч навіть зараз, через 28 
років, психологічний потяг до курін-
ня зостався, і мушу переборювати 
його, будучи поряд із людиною, що 
курить.

— Повернімося до двох наших 
попередніх бесід — про наркома-
нію і алкоголізм. У читачів нашої 
газети, а вони дуже зацікавили-
ся цими публікаціями, виникає 
природне запитання: як ви, ме-
дики, лікуєте таких хворих? У лю-
дей же побутують різні версії: одні 
вважають, що цих хворих майже 
неможливо лікувати, інші торо-
чать про якісь екзотичні методи, 
на кшталт наклеювання якихось 
стрічок на голову, «кодування». Як 
ви лікуєте? Не будемо вдаватися 
до медичних подробиць, а бодай у 
загальних рисах.

— Те, про що Ви щойно згада-
ли, оті стрічки і «кодування», — це 
не про нас, медиків. Як і в інших 
сферах медицини, ми теж лікуємо 
своїх пацієнтів на основі медич-
ної науки, за строгими приписами і 
правилами. В Україні ще 2007 року 
офіційно введений такий міжна-
родний стандарт — протоколи на-
дання медичної наркологічної до-
помоги. Усе — згідно з медичною 
наукою. Перше — зупинення нар-
котичної залежності у наркома-
нів і «запійного» стану в алкоголі-
ків. Це перший етап, який триває 
10 – 15 днів, залежно від стадії 
хвороби. Другий етап — безпосе-
реднє лікування, сенсибілізуюча 
терапія. Це застосування медич-
них препаратів. Ми підбираємо їх, 
рекомендуємо родині хворого. А 
червоною ниткою лікування прохо-
дить раціональна психотерапія. Це 
не гіпноз, не залякування. Це пси-
хотерапія: треба так спілкуватися 
із хворим, аби він зрозумів, що він 
хворий, має залежність від психо-
активних речовин.

— Психотерапія — це вже 
наука. 

— Вона входить до протоколу, 
методики лікування. Як і фізмето-
ди. Чому наш заклад є диспансе-
ром? Бо ми маємо вести спостере-
ження за хворими, які повинні ре-
гулярно приходити до нас на спіл-
кування, обстеження. Більшість 
пацієнтів лікується амбулаторно, 
а тютюнопаління взагалі тільки 
так. Але у важких стадіях, коли вже 
проявилися інші розлади організ-
му, наркоманія і алкоголізм ліку-
ються у стаціонарі. Курець також 
може потрапити до стаціонару, але 
з іншими захворюваннями, напри-
клад, у терапію, неврологію, а ми 
додатково призначаємо йому і лі-
кування від тютюнозалежності. 

— У вашій сфері медицини, 
мабуть, більше ніж в інших, «прак-
тикують» так звані народні цілите-
лі, представники «нетрадиційної 
медицини». Взагалі вони беруться 
лікувати все на світі, виступаючи 
в ролі терапевта, хірурга, невро-
патолога і чи не всіх медиків од-
ночасно. Але особливо охоче бе-
руться за ваш контингент — нар-
команів, алкоголіків, курців. Що 
скажете про це явище? 

— Знаєте, це окрема дуже ве-
лика і серйозна тема. Так само, як і 
екстрасенси, провидці, як і таємни-
ці людської психіки. Давайте цьому 
присвятимо окрему бесіду. 

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО 
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Котедж 
«Соловей»

Закінчення. 
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— Хелло! Куди це ти так поспіша-
єш? — здивувався Джеральд. 

Алікс відчайдушно намагалася 
здаватися спокійною, як завжди. Цієї 
миті в неї не було можливості втекти, 
але, якщо вона буде обережною і не 
викличе у нього підозр, ця можливість 
може з’явитися пізніше. Може, навіть 
зараз... 

 — Я хотіла прогулятися до кінця 
цієї стежини й назад, — Алікс відчула, 
як слабо і невпевнено звучав її голос. 

— Добре, — сказав Джеральд. — 
Я піду з тобою. 

— Ні... будь ласка, не треба, Дже-
ральде. Я... у мене голова трохи болить, 
і нерви розігралися, краще я пройдуся 
одна. 

Він уважно подивився на неї. Вона 
помітила, як в його очах  промайнула 
підозра. 

— Що з тобою, Алікс? Ти така бліда. 
Тремтиш уся. 

— Ні, нічого, — посміхнулася Алікс, 
щосили намагаючись бути  природною. 
— Просто в мене розболілася голова. 
Погуляю — і все минеться. 

— Марно ти намагаєшся мене по-
збутися, — сміючись, сказав Дже-
ральд. — Я йду з тобою, хочеш ти цьо-
го чи ні. 

Вона не наважилася наполяга-
ти. Як тільки чоловік збагне, що вона 
знає... Насилу їй вдалося опанувати 
себе і поводитися більш-менш невиму-
шено. Проте Алікс з тривогою поміти-
ла, що він час від часу скоса поглядає 
на неї, немовби щось підозрюючи. 

Коли повернулися додому, він на-
поліг, щоб Алікс лягла, приніс одеколон 
і натер їй скроні. Був, як завжди, дбай-
ливим і уважним чоловіком. Вона по-
чувалася такою безпорадною, неначе 
потрапила в пастку.

Джеральд ні на хвилину не зали-
шав її одну. Пішов разом з дружиною 
на кухню, допоміг їй принести звідти 
вечерю, яку Алікс приготувала зазда-
легідь. 

За вечерею шматок застрягав у 
горлі, але вона примушувала себе їсти 
і навіть здаватися веселою і природ-
ною. Зараз вона знала, що бореться за 
своє життя. Алікс була наодинці з цією 
людиною, повністю підвладна, допомо-
ги чекати нізвідки, бо до села — кілька 
миль. Єдиним її шансом було приспати 
його підозри настільки, щоб він зали-
шив її одну на декілька хвилин. За цей 
час вона встигла б спуститися в хол до 
телефону і викликала б допомогу. Те-
пер вона сподівалася тільки на це. 

І раптом надія на порятунок при-
йшла з іншого боку. Вона згадала, як 
Джеральд відмовився від свого плану 
вперше. Може, повідомити, що сьогод-
ні їх хоче відвідати Дік Віндіфорд? Вона 
мало не сказала про це, але тут же пе-
редумала. Цій людині двічі не завадиш. 
За зовнішнім спокоєм Джеральда кри-
лася рішучість, він був радісно збудже-
ний. Звістка про візит Віндіфорда лише 
прискорила б злочин. Чоловік одразу ж 
убив би її, а потім спокійно зателефо-
нував Діку і вигадав би що-небудь на 
кшталт несподіваного від’їзду. 

Якби Дік прийшов до них увечері! 
Якби Дік... Несподівано спала на дум-
ку ідея. Алікс обережно подивилася 
на чоловіка, боячись, що він прочитає 
її думки по очах. Тепер, коли з’явився 
план порятунку, мужність повернулася 
до неї. Алікс стала такою природною, 
що сама здивувалася.

Вона приготувала каву і винесла її 
на веранду, де вони часто сиділи пого-
жими вечорами. 

— До речі, — раптом сказав Дже-

ральд, — сьогодні друкуватимемо фо-
тографії, трохи пізніше. 

У неї по спині побігли мурашки, але 
вона байдужим тоном заперечила: 

— Ти що, один не зможеш? Я сьо-
годні трохи втомилася. 

— Та це недовго. — Джеральд по-
сміхнувся своїм думкам. — Крім того, я 
обіцяю тобі, що після цього ти не відчу-
ватимеш втоми. 

Ці слова, здавалося, потішили 
його. Алікс здригнулася. Вона мусить 
виконати свій план зараз — або ніколи. 

Підвівшись, сказала недбало: 
— Я хочу подзвонити м’ясникові. 

Посидь поки тут. 
— М’ясникові? У такий пізній час?
— Дурненький, ну звичайно, його 

магазин вже зачинений. Але він,  на-
певно, вдома. Завтра ж субота, хочеть-
ся, щоб він приніс мені телячі відбивні, 
поки хто-небудь ще в нього їх не забрав. 
Добрий старий усе зробить для мене. 

Алікс швидко увійшла до будинку, 
зачинивши за собою двері. Вона чула, 

як Джеральд сказав: «Не зачиняй две-
рей», — і відразу ж спокійно відповіла: 

— Мошва налетить у відчинені 
двері. Ненавиджу мошву. Ти що, дур-
ненький, боїшся, що я кокетуватиму із 
м’ясником? 

Залишившись одна, вона схопила 
слухавку і набрала номер готелю «Герб 
мандрівника». Її відразу ж з’єднали. 

— Це містер Віндіфорд? Ні? А він 
ще в готелі? Я можу з ним поговорити? 

Тут серце її захололо: двері відчи-
нилися, і до холу увійшов чоловік. 

— Ну йди, Джеральде, — ображе-
но сказала вона. — Я страшенно не 
люблю, коли хто-небудь слухає мою 
розмову по телефону. 

Джеральд розсміявся і всівся на 
стілець. 

— Ти дійсно телефонуєш 
м’ясникові? — глузливо запитав він. 

Алікс була у відчаї: її план прова-
лився. За хвилинку Дік Віндіфорд ві-
зьме слухавку. Можливо, ризикнути і 
крикнути у слухавку,  благаючи про до-
помогу? Нервуючи, вона то натискала, 
то опускала важіль телефону, і тут їй 
спав на думку новий план. Якщо натис-
нути на важіль, то її голосу на іншому 
кінці лінії не почують. 

«Це дуже важко буде зробити, — 
подумала вона. — Мені треба увесь 
час пам’ятати, що я розмовляю із 
м’ясником, і жодного разу не затнути-
ся. Але я вірю, що зможу, повинна це 
зробити». 

Цієї миті вона почула у слухавці го-
лос Діка Віндіфорда. Алікс глибоко зі-
тхнула і, почавши говорити, послаби-
ла важіль:

— Це місіс Мартін, з котеджу 
«Соловей». Приходьте, будь ласка 
(вона натиснула на важіль), завтра 
вранці і принесіть шість хороших те-
лячих відбивних (знову опустила ва-
жіль). Це дуже важливо (натисну-
ла на важіль). Дякую вам, містере 
Хексуорі. Сподіваюся, ви не карта-
єте мене, що я зателефонувала так 
пізно, але ці котлети для мене про-
сто (вона відпустила важіль) справа 
життя і смерті (знову натиснула на 
важіль). Дуже добре — завтра вран-
ці (відпустила важіль) якнайскоріше. 

Алікс повісила слухавку і оберну-

лася до чоловіка, важко дихаючи. 
— Так от як ти розмовляєш із 

м’ясником, — сказав Джеральд. 
— Звичайно, як будь-яка жінка, — 

недбало відповіла вона, ледве стриму-
ючи хвилювання. 

Джеральд нічого не запідозрив. А 
Дік, навіть якщо він не зрозумів, при-
йде. 

Алікс пройшла у вітальню і увімкну-
ла світло. Джеральд увійшов за нею. 

— Здається, ти зараз у дуже гарно-
му настрої? — запитав він, дивлячись 
на неї з цікавістю. 

— Так, — відповіла вона. — Голова 
перестала боліти. 

Алікс сіла на своє звичайне місце і 
посміхнулася чоловікові, що опустився 
в крісло навпроти неї. Вона врятована. 
Зараз тільки двадцять п’ять хвилин на 
дев’яту. До дев’ятої Дік устигне прийти. 

— Мені не дуже сподобалася кава, 
яку ти мені налила. Вона була гірка, — 
поскаржився Джеральд. 

— Це я спробувала новий сорт. 
Більше його не братиму, оскільки тобі 
не подобається, любий. 

— О пів на дев’яту. Час іти до підва-
лу і братися за роботу. 

Рукоділля вислизнуло з рук Алікс. 

— О ні. Давай почекаємо до 
дев’ятої години.

— Ні, дівчинко моя. Вже о пів на 
дев’яту — я планував на цей час. Та й 
ти зможеш раніше лягти спати. 

— Але мені хочеться почекати до 
дев’ятої. 

— Ти ж знаєш, що я завжди твер-
до дотримуюся свого розпорядку.  Йде-
мо, Алікс. Я не збираюся чекати жодної 
хвилини. 

Алікс глянула на чоловіка, і її ми-
моволі охопив жах. Джеральд скинув 
маску. Руки його сіпалися, очі збудже-
но блищали, він раз у раз облизував 
пересохлі губи. Він уже й не намагався 
приховати свого збудження. «І справді, 
— подумала Алікс, — він не може че-
кати, він як одержимий». Джеральд пі-
дійшов до неї і, взявши за плечі, різко 
підняв на ноги. 

— Ну ж бо, моя дівчинко, не то я по-
несу тебе туди. 

Він вимовив ці слова веселим то-
ном, але в його голосі прозвучала жор-
стокість, яка її жахнула. Останнім зусил-
лям вона вирвалася з його рук і, зіщулив-
шись від страху, притулилася до стіни. 
Безсила,  вона не могла втекти, не могла 
нічого зробити, а він підходив до неї. 

— Ну, Алікс... 
— Ні-ні! 
Вона закричала і безпорадно ви-

тягнула руки вперед, намагаючись за-
хиститися. 

— Джеральде... постривай... я по-
винна тобі щось сказати... зізнатися... 

Він і справді зупинився. 
— Зізнатися? — У його голосі про-

звучала цікавість. 
— Так, зізнатися. 
Вона квапливо придумала це, на-

магаючись зацікавити його. 
— Напевно, колишній коханець, — 

зневажливо посміхнувся він. 
— Ні. Інше. Ти б назвав це... так, ти 

б назвав це злочином. 
Алікс одразу ж побачила, що по-

трапила в точку, що він зацікавлений, 
і заспокоїлася. 

— Ти б краще знову сів, — спокій-
но сказала вона, перейшла в кімнату і 
сіла на свій стілець. 

Вона навіть нагнулася і підняла 
своє рукоділля. Але, зберігаючи зо-
внішній спокій, гарячково придумува-
ла, що сказати далі, адже її розповідь 
повинна утримувати його тут, допоки 
до неї прийдуть на допомогу.

— Я розповідала тобі, — повільно 
почала вона, що п’ятнадцять років пра-
цювала стенографісткою. Це не зовсім 
так. Двічі я кидала роботу. Вперше це 
зробила, коли мені були двадцять два 
роки. Я зустріла літню людину з неве-
ликим капіталом. Він закохався в мене 
і попросив вийти за нього заміж. Я при-
стала на його пропозицію. Ми одружи-
лися. — Вона помовчала. — Я умовила 
його застрахувати на мене своє життя. 

Тут Алікс побачила, як на обличчі 
Джеральда з’явився вираз надзвичай-
ної зацікавленості. Вона продовжува-
ла з більшою впевненістю. 

— Під час війни я деякий час пра-
цювала в аптеці при госпіталі. Там я 
мала доступ до рідкісних ліків і отрут. 

Алікс замовкла, ніби замислив-
шись. Тепер уже не було сумнівів, що 
він нетерпляче чекає продовження. 
Убивця цікавиться вбивствами. Вона з 
успіхом зіграла на цьому. Алікс крадь-
кома поглянула на годинник — за 
двадцять п’ять хвилин дев’ята. 

— Існує така отрута, у вигляді дріб-
ного білого порошку. Дрібка цього по-
рошку означає смерть. Можливо, ти 
знаєш дещо про отрути? 

Вона з тривогою чекала відповіді. 
Якщо чоловік був знайомий з отрута-
ми, їй треба бути обережнішою. 

— Ні, — відповів Джеральд. — Я 
про них дуже мало знаю. 

Вона полегшено зітхнула. 
— Ти, звичайно, чув про гіосціа-

мін? Ця отрута не залишає жодних слі-

дів. Будь-який лікар визнає розрив 
серця. Я вкрала трохи отрути і трима-
ла її в себе. 

Вона знову замовкла, набираю-
чись сил. 

— Продовжуй, — сказав Дже-
ральд. 

— Ні. Я боюся. Я не можу розпові-
сти тобі. Іншим разом. 

— Ні, зараз, — нетерпляче запере-
чив їй Джеральд. 

— Ми були одружені вже місяць. Я 
дуже добре ставилася до свого літньо-
го чоловіка, була чуйна і дбайлива. Він 
розхвалював мене усім нашим сусі-
дам. Усі знали, яка я була віддана дру-
жина. Вечорами я завжди сама роби-
ла йому каву. Якось увечері, коли ми 
були самі, я поклала в його чашку дріб-
ку смертоносного порошку... 

Алікс замовкла, обережно втягую-
чи в голку нову нитку. Цієї миті вона мо-
гла помірятися силами з найвідоміши-
ми актрисами світу, хоча ніколи в житті 
не грала на сцені. Зараз же вона грала 
роль холоднокровного вбивці. 

— Усе обійшлося дуже спокійно. 
Я сиділа і спостерігала за ним. Він по-
чав задихатися, сказав, що бракує по-
вітря. Я відчинила вікно. А потім чоло-
вік сказав, що ніяк не може підвести-
ся зі стільця. Через деякий час він був 
мертвий. 

Вона посміхнулася. Була за чверть 
дев’ята. Тепер Дік точно встигне. 

— Скільки ти отримала за страхо-
вим полісом? 

— Близько двох тисяч фунтів. Я 
грала на біржі і втратила все. Повер-
нулася на свою роботу. Але не збира-
лася там довго затримуватися. Я зу-
стріла іншу людину. Прізвище знову 
мала дівоче, він не знав, що я вже була 
у шлюбі. Він був молодший, привабли-
вий і багатий. Ми одружилися в Сас-
сексі. Він не хотів страхувати на мене 
своє життя, зате склав заповіт на мою 
користь. Він, як і перший чоловік, лю-
бив, щоб я сама готувала йому каву. — 
Алікс задумливо посміхнулася. — Я ро-
блю дуже хорошу каву. —  Потім продо-
вжувала: — У селі, де ми жили, в мене 
було декілька друзів. Вони дуже жаліли 
мене, коли чоловік несподівано помер 
від розриву серця якось після вечері. 
Не знаю навіть, навіщо я повернулася 
на свою колишню роботу. Другий чо-
ловік залишив мені близько чотирьох 
тисяч фунтів. Цього разу я не грала на 
біржі,   вигідно помістила свій капітал. 
Потім, як бачиш...

Їй довелося зупинитися. Дже-
ральд, з обличчям, налитим кров’ю, за-
дихаючись, вказував на неї тремтячим 
пальцем: 

— Кава! Боже мій! Кава! 
Вона здивовано на нього глянула.
— Тепер я розумію, чому вона була 

гіркою! Ти диявол! Знову взялася за 
свої фокуси! — Він ухопився за бильця 
крісла, готовий стрибнути на неї. — Ти 
мене отруїла! 

Алікс відбігла до каміна. З жаху 
вона хотіла все заперечити, але зупи-
нилася. Наступної миті він схопить її. 
Вона напружила всі свої сили і невід-
ривно дивилася на його обличчя. 

— Так, — сказала вона. — Я отру-
їла тебе. Отрута вже діє. Зараз ти вже 
не зможеш підвестися з крісла... Не 
зможеш рухатися... 

Якби їй вдалося протримати його в 
кріслі хоча б декілька хвилин!  Ах! Що 
це? Кроки на стежині. Скрип хвіртки. 
Ось вони вже біля самого будинку. Від-
чинилися вхідні двері. 

— Ти не можеш зрушити з місця, — 
з силою повторила Алікс. 

Потім вона промчала повз нього, 
вискочила з кімнати і, майже непритом-
ніючи, впала на руки Діка Віндіфорда. 

— Боже мій, Алікс! — вигукнув він 
і обернувся до здорованя в поліцей-
ській формі. — Підіть і подивіться, що 
там відбувається. 

Він обережно поклав Алікс на ку-
шетку і схилився над нею. 

— Маленька моя, — промовив він. 
— Моя бідна маленька дівчинко. Що з 
тобою тут робили? 

Повіки її затремтіли, і вона слаб-
ким голосом вимовила його ім’я. 

Дік отямився, коли поліцейський 
торкнув його за руку. 

— Там нічого немає, сер. Тільки у 
кріслі сидить чоловік. Схоже, він дуже 
переляканий і... 

— І що ж? 
— Він... мертвий, сер. 
Вони обоє здригнулися, почувши 

голос Алікс. Вона говорила, як уві сні, 
із заплющеними очима. 

— І через деякий час... він був 
мертвий.

Вона цитувала чиїсь слова.
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Несподівані 
думки
 З віком жінки все 

більше покладаються на 
косметику, а чоловіки — 
на своє почуття гумору. 
(Джордж Джин НЕЙТАН).

 Жити — значить 
постійно народжуватися. 
(М. Жуандро).

 Життя треба при-
ймати таким, яке воно є, 
а жінок — такими, якими 
вони прикидаються. (Арка-
дій Давидович).

Було колись...
ГОМЕР (між XII – VIII ст. ст. 

до н. е.).
Гомер давно вважа-

ється найвидатнішим пись-
менником усіх часів, хоча 
він не написав жодного 
рядка. Усі свої твори Гомер 
тримав у пам’яті з тої про-
стої причини, що не вмів ні 
читати, ні писати.

ЕЗОП (VI – V ст. ст. 
до н. е.)

Славетний грецький 
байкар Езоп був, як відо-
мо, рабом. Одного разу гос-
подар послав його до міста 
з якимось незначним до-
рученням. Дорогою Езопа 
зустрів суддя й суворо за-
питав:

— Куди ти йдеш?
— Не знаю, — відповів 

Езоп.
Така відповідь здала-

ся судді підозрілою, і він 
звелів відвести Езопа до 
в’язниці.

— Але ж я сказав сущу 
правду, — запевнив Езоп, 
— звідки мені було знати, 
що я потраплю до в’язниці.

Суддя засміявся й від-
пустив його.

ПІФАГОР (580 – 500 
до н.е.)

Розповідають, що на 
персні Піфагора було ви-
карбувано такий девіз: 
«Тимчасова невдача краще 
від тимчасової удачі».

Куточок 
гумору

— Любий, тобі які жінки 
більше подобаються — ро-
зумні чи красиві? 

— Ні ті, ні інші, люба! Ти 
ж знаєш, я кохаю лише тебе. 

* * *
— Моя дружина часто 

розмовляє сама з собою. 
— І моя теж, але бідола-

ха навіть того й не підозрює. 
— Як це? 
— Вона вважає, що я її 

слухаю. 

* * *
Один чоловік купує два 

кілограми цукерок. 
— А навіщо вам стільки? 
— Для моєї тещі, бо 

вона вчора казала, що за 
кіло цукерок дала б півжит-
тя, то я купую відразу два. 

* * *
Адвокат телеграфує сво-

єму клієнтові: «Сьогодні вно-
чі уві сні померла ваша теща, 
залишивши вам велику спад-
щину. Що замовити: похорон, 
бальзамування чи кремацію?» 

У відповідь одержав те-
леграму: «Замовте все, не 
хочу ризикувати». 

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

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

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., 

ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 

Чернігівське РУ МФО 353586, 

№ 26001051412408

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Що читають в «Інтермеццо»

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

Жан Поль-Сартр  Жан Поль-Сартр  
«Шляхи свободи. Відстрочення» «Шляхи свободи. Відстрочення» 
У другому томі трилогії «Шляхи свободи» змальовано фран-

цузьке суспільство, яке стоїть перед нелегким і болючим вибо-
ром: вступати у війну, щоб захистити другорядного союзника, 
чи поступитися агресорові для збереження миру в Європі? Хто 
виграє: той, хто нападає першим, чи лагідний і поступливий ми-
ротворець? Що важливіше — мир чи свобода? Кожен із геро-
їв роману вирішує цю проблему по-своєму, та врешті політики 
приймають власне рішення.

Олександр Бондар Олександр Бондар 
«Чернігів: місто і фортеця «Чернігів: місто і фортеця 
у ХIV — XVIII століттях»у ХIV — XVIII століттях»
Книга чернігівського дослідника Олександра Бондаря  при-

свячена проблемі топографічно-просторового розвитку Черні-
гова в пізньосередньовічний та ранньомодерний періоди   —  
від монголо-татарського погрому в середині ХІІІ ст. до ліквідації 
Чернігівської фортеці наприкінці ХVІІІ ст. та кардинального пе-
репланування  історичної частини Чернігова. Книга буде корис-
ною для істориків, археологів, краєзнавців, студентів та всіх 
небайдужих до історії українського містобудування.

Замовити  книгу можна, написавши на електронну адресу: 
kmc.intermezzo@gmail.com

Літературно-мистецька панорама

Музей було створено на території садиби 
письменника, в будинку, де пройшли його най-
кращі роки, де були написані твори, які прине-
сли митцю світову славу, де народилися і виросли 
його діти, в будинку, де він був щасливий.

За свою довголітню історію музей мав лише 
п’ятьох керівників, четверо з яких є прямими на-
щадками письменника. 

Рідний брат Михайла Михайловича, Хома, 
прийняв садибу 1934 року в дуже занедбаному 
стані, адже, починаючи з 1919 року, коли дружина 
М. Коцюбинського Віра Устимівна змушена була 
виїхати в евакуацію з Чернігова, в оселі письмен-
ника в різні роки жили сторонні люди, були дитбу-
динок, клуб металістів, районна бібліотека.

Щоб занехаяний будинок набув належного 
вигляду, Хома Михайлович доклав багато пра-
ці. Він був дуже вмілим господарником і садівни-
ком, отож за кілька років створив справжню оазу 
краси і затишку. Під час війни всі музейні ціннос-
ті евакуювали до Уфи, що забезпечило їхню збе-
реженість.

По смерті Хоми Коцюбинського понад двад-
цять років музей очолювала молодша донька 
письменника Ірина Михайлівна. Повернувшись 
після багаторічної перерви у батьківський дім, 
вона робила все, щоб музей був живим, наповне-
ним світлом. Ірина Коцюбинська відродила про-
ведення літературних субот, була ініціатором і ор-
ганізатором численних конференцій, наукових 
читань, семінарів. 

Головний задум її життя — спорудження 
окремої будівлі для літературної експозиції. Бу-
дівництво розпочалося 1976 року, а заверши-
лось 1983 року вже з новим директором, Феодо-
сієм Лук’яновичем Сендзюком, досвідченим жур-
налістом, колишнім редактором обласної газети 
«Деснянська правда».

1988 року на посаду директора музею при-
значили Юлія Романовича Коцюбинського, ону-
ка письменника. Його директорство припало на 
добу відродження Української держави. Неда-
ремно ж у той час на базі музею створювалися 
численні українські громадські організації, про-
водилися національно-патріотичні заходи. 

У 2000 році Юлія Романовича не стало. Але 
справу батька продовжує його син, Ігор Юлійо-
вич, правнук класика, який уже чотирнадцять ро-
ків керує цим закладом культури. 

Музей Михайла Коцюбинського сьогодні — 
це не тільки скарбниця, де зберігаються архіви 
письменника, а й центр дозвілля для чернігівців, 

місце, де зустрічаються творчі особистості, відбу-
ваються різні концерти, фестивалі, презентації, 
літературні вечори. Тут цікаво і дорослим, і ма-
лим, адже для дітей є спеціальні програми, адап-
товані до їхнього віку. 

У ювілейний рік музей М. Коцюбинського да-
рує своїм шанувальникам мистецький проект 
«Десять днів з музеєм», який розпочався з 20 
жовтня. 

Відвідувачів чекає оновлена кінолекційна 
зала — сучасна, світла. Кошти на її ремонт були 
виділені з обласного бюджету, за що ми щиро дя-
куємо керівництву області.

Колектив музею

Мистецька програма 
«Десять днів з музеєм»

Вже пройшли такі заходи:
День відкритих дверей; відкриття авторської 

виставки Олени Соловйової (живопис, вишивка 
стрічками); презентація «Антології творів лауреа-
тів премії імені М. Коцюбинського. Поезія».

Подальші заходи: 
23 жовтня, 14.00 — дитячий день у музеї (кон-

цертна програма, флешмоб, конкурс малюнка на 
асфальті). 

24 жовтня, 14.00 — презентація книги Олексан-
дра Балабка «Рай і пекло Коцюбинського» (м. Київ).

25 жовтня, 14.30 — засідання літературної 
студії Чернігівської обласної спілки письменників.

26 жовтня, 14.00 — музейна година «Михайло 
Коцюбинський у  кіномистецтві» (з переглядом кіно-
фільму «Дорогою ціною»).

27 жовтня — літературно-мистецька вітальня 
«Кларнети ніжності» за ранньою творчістю П.Тичини.

28 жовтня, 14.00 — презентація книги 
М.Слабошпицького «Що записано в книгу життя. 
Михайло Коцюбинський та інші».

29 жовтня, 14.00 — круглий стіл «Музей ХХІ 
століття». Святкова імпреза з нагоди ювілею музею.

Вхід на всі заходи безкоштовний.
Довідки за тел.: 4-10-03; 4-43-26. 

Оваціями зустріли глядачі в театрі імені Т. Шев-
ченка концертну програму «Відчинилося життя» у 
виконанні оркестру Львівського національного дра-
матичного театру ім. М. Заньковецької і незрячих 
виконавців, які співали під акомпанемент оркестру.

«Вже сьомий рік наш оркестр спіль-
но з незрячими виконавцями гастролює міс-
тами України. І завжди нашу програму «Від-
чинилося життя» сприймають дуже тепло», 
— підкреслив Богдан Мочурад, головний 
диригент оркестру театру ім. М. Заньковецької.

У складі концертної групи виступають незрячі 
вокалісти з різних міст України: Сімферополя, Му-
качевого, Тернополя, Львова, Рівного та Житомира. 
Усі вони співають наживо.

На запитання, як їм вдається працювати 
в унісон з оркестром, головний диригент за-
значив: «Спочатку нам усім було досить важко 
пристосуватися один до одного. Втім, практика 
і тренування зробили свою справу, і пісня за-
звучала».

Репертуар різноманітний: українські народ-
ні пісні, джазові композиції, твори світової кла-
сики. Серед найулюбленіших народних пісень — 
«Балада про мальви», «Осінній сад», «Карпати».

«Цього разу в програмі є дебютант. Це учень 
Львівської спецшколи-інтернату №100 для слі-
пих дітей Остап Нестеровський. Хоча хлопцю 
лише 10 років, він прекрасно грає на бандурі», 
— додав диригент.

Палити листя небезпечно
Зелені насадження є не тільки «легенями» планети. Вони та-

кож виконують важливу роль біологічного фільтра, який очищує 
навколишнє середовище. 

Листя затримує свинець, мідь, кобальт, цинк, марганець, залі-
зо та ін. Загалом одне доросле дерево «чистить» майже 20 тис. ку-
бометрів повітря на висоту до 10 м від поверхні ґрунту.

Спалення опалого листя призводить до забруднення повітря, 
проблем зі здоров’ям та виникнення пожеж. Відкрите спалюван-
ня листя вивільнює у навколишнє середовище маленькі часточки 
твердих згорілих речовин та вуглеводні, в яких містяться отруйні, 
подразнюючі речовини та канцерогенні компоненти. А цими шкід-
ливими речовинами дихаємо ми з вами!

Спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних за-
лишків без дозволу відповідних органів заборонене законодавством 
України. Відповідальність за порушення цієї норми  передбачена Ко-
дексом України про адміністративні правопорушення (ст. 77-1 КУпАП).

Що можна зробити, аби зменшити забруднення повітря?
Не спалюйте сміття, меблів, будівельних матеріалів — таких 

як штучно оброблена деревина або ДВП. Заборонено спалювати 
картон, усі види пластмас, у тому числі пластмасові пляшки з-під 
молока та пластикові пакети, гуму та продукти з неї. Натомість зда-
вайте ці матеріали до пунктів вторинної переробки сировини.

Використовуйте компостування та його продукти у вигляді 
мульчі або інші варіанти безпечної переробки сміття. 

Якщо у вас немає іншого виходу, і ви з якихось причин 
змушені спалювати листя, дотримуйтеся певних порад.

Завжди спалюйте листя, траву лише у вашій присутності. 
Для спалювання використовуйте металеві нефарбовані ящи-

ки,  бочки або голу поверхню землі.
Не використовуйте бензину або інших рідин для розпалюван-

ня вогню. Використання рідин може призвести до виникнення без-
контрольного вогню.

Не підпускайте дітей до вогнищ.
Підведіть ємкості з водою або шланг до місця спалювання для 

швидкого гасіння вогню за потреби.

9 метрів — максимальна заміряна довжина 
стрибка дельфіна.
9 дитинчат упродовж свого 50-річного життя 
приносить самка чорного дельфіна.
9 місяців може тривати зимова сплячка 
вужа.
10 очей має скорпіон.
10 тонн крові міститься в найбільших синіх 
китах.
10 метрів — на такій висоті можуть літати 
літаючі риби.
12 кілограмів — вага кондора, найбільшого 
з хижих птахів. 
12 кілометрів на годину — швидкість, з якою 
можуть бігти молоді крокодили.
13 метрів — довжина стрибка кенгуру. 

14 кубометрів — 
об’єм дихання синьо-
го кита.
21 день — період вагіт-
ності самки щура. 
21 кілограм може важити 
дрохва, найважчий з літаючих птахів. 
22 місяці триває вагітність у самки афри-
канського слона. 
25 років — термін життя лося.
27 запасних виходів може бути в норі лисиці.
30 різних типів звуків вимовляють при спіл-
куванні шимпанзе, стільки ж звуків видають 
дельфіни.
38 сантиметрів колоди з легкістю пробиває 
риба-меч.

80 років музею Михайла Коцюбинського 
і програма «Десять днів з музеєм»

Цієї осені минає 80 років від часу 
заснування Чернігівського літератур-
но-меморіального музею-заповідника 
Михайла Коцюбинського. 

Концерт незрячих співаків та оркестру Львівського 
театру ім. М. Заньковецької викликав овації в Чернігові


