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Сьогодні і найближчими тижнями Сьогодні і найближчими тижнями 
ви ще встигнете передплатити ви ще встигнете передплатити 

нашу газету на 2015 рік нашу газету на 2015 рік 
Усі поштові відділення області ведуть передплату 

на нашу газету «Світ-інфо» на 2015 рік — на будь-який 
термін і  на будь-яку адресу в області. 

Передплатна ціна газети — всього  36 гривень на півріччя.
Передплатний індекс «Світ-інфо» — 86514.
Також газета продається вроздріб поштою — в кіосках, 

відділеннях і райвузлах зв’язку. 
Ті, кому наша газета вперше потрапила до рук, можуть озна-

йомитися з її попередніми номерами в бібліотеках області, а та-
кож у нашому кореспондентському пункті в Чернігові — куль-
турно-мистецькому центрі «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9), де 
можна  отримати цей і попередні  номери  газети. 

Про історіюПро історію
З перших номерів газета друкує  статті про нашу історію — 

насамперед України, Радянського Союзу. Історію, яка раніше 
була для нас закрита, заборонена. Ось бодай короткий перелік  
матеріалів, надрукованих у газеті: 
Невідомі сторінки аварії на Чорнобильській  станції.
Таємниці в біографії Олександра Довженка. 
Гроші на Жовтневий переворот.
КДБ проти дисидентів.
Комуністичний режим проти української культури.
Нищення пам’яток історії та культури. 
Про український «самвидав».
Забуті чотири століття української історії.

Про літературуПро літературу
Газета  представляє  читачам відомих  письменників світу, 

їхні твори. Серед уже надрукованих — Габріель Гарсіа Маркес, 
Екзюпері, О.Генрі, Мопассан, Карел Чапек, Ярослав Гашек, Іван 
Бунін,  Володимир Солоухін, Олександр Солженіцин, Євген Євту-
шенко, Агата Крісті, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Україн-
ка, Ліна Костенко, Василь Симоненко. У найближчих планах — 
Стефан Цвейг, Болєслав Прус,  Володимир Винниченко, Артур 
Конан Дойл, Жорж Сіменон. 

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

Газета досі   поширювалася безкоштовно — на бібліоте-
ки, навчальні заклади, лікарні. Тепер вона буде видаватися 
на кошти передплатників.   

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

Росія сьогодні

У Думі хочуть легалізувати російських найманців 
на Донбасі, називаючи їх «добровольцями»
Через бойові дії на Донбасі пройшло 30 тисяч росіян-

«добровольців». Про це заявив депутат Державної Думи Росії від 
Комуністичної партії В’ячеслав Тетекін. Він пропонує надати статус 
учасників бойових дій російським «добровольцям», які брали або 
зараз беруть участь у конфлікті на Сході України на боці сепара-
тистів. Відповідний законопроект  внесений на розгляд російсько-
го парламенту. 

Жоден представник російської влади, ні президент, ні парла-
мент чи уряд, не визнають, що в Україні знаходяться і воюють регу-
лярні російські військові частини чи бодай діючі військові. Їх Кремль 
називає «добровольцями». Але й участь таких «добровольців» у во-
єнних діях у гарячих точках планети — це найманство, що теж кара-
ється міжнародним правом та й багатьма національними законами. 
Ось чому в російському парламенті хочуть допомогти уникнути юри-
дичної відповідальності так званим «добровольцям»,  які зараз по-
трапляють під дію закону «Про найманство». Тетекін пропонує зако-
нодавчо визнати їх людьми, що діють у національних інтересах Росії.

У Росії расисти вбивають людей. 
То де ж саме фашизм? 

Від початку 2014 року від рук расистів у Росії загинуло 19 лю-
дей, ще 97 поранено. Такі дані оприлюднив інформаційно-аналітич-
ний центр «Сова», передають «Крим. Реалії».

Також у 2014 році експерти зафіксували не менше 48 актів 
ідейно вмотивованого вандалізму в 32 регіонах країни. Від початку 
року за расистське насильство винесено 18 обвинувальних виро-
ків, у яких був урахований мотив ненависті, проти 39 осіб у 16 ре-
гіонах країни. За ксенофобну пропаганду в 2014 році винесли 130 
вироків  проти 132 осіб у 51 регіоні.

27 листопада почала свою ді-
яльність Верховна Рада України 
8-го скликання, обрана на позачер-
гових виборах 26 жовтня.

Поки що у Верховній Раді — 423 
депутати замість конституційного 
складу 450 осіб. Обрана за зміша-
ною системою, Рада має належну 
половину складу за списками пар-
тій — 225 депутатів, а от за мажо-
ритарними округами обрано лише 
198 депутатів. У 27 округах анексо-
ваного Росією Криму і в Донецькій 
та Луганській областях на територі-
ях, підконтрольних сепаратистам, 
вибори поки що не відбулися.

Про попередню Раду
Перше засідання нового парламенту 

відкрив, як і належить, голова поперед-
ньої ВР Олександр Турчинов. Присутні (а 
це були, крім депутатів, три перші прези-
денти країни, уряд, численні гості)  вша-
нували хвилиною мовчання пам’ять за-
гиблих на Майдані та під час розв’язаної 
Росією війни.

Турчинов виступив зі звітом про ді-
яльність попередньої Ради 7-го скликан-
ня, яка діяла менше двох років. Він роз-
ділив діяльність цієї Ради на два етапи: у 
2012 – 2013 роках парламент був скла-
довою режиму Януковича. «Новий етап у 
роботі ВР почався із Революції гідності. 
Після втечі Януковича парламент лишив-
ся єдиним легітимним органом влади в 
Україні», — зазначив промовець. 

Серед найважливіших рішень парла-
менту Турчинов назвав те, що Рада сфор-
мувала новий уряд, забезпечила спро-
тив агресії Росії, відновила дію Консти-
туції 2004 року, були скасовані дикта-
торські закони, сфальшовані режимом 
Януковича, та ратифіковано Угоду про 
асоціацію з ЄС.

Шість фракцій 
і дві депутатські групи 

На цьому засіданні у Верховній Раді 
партії, що пройшли до  парламенту, ство-
рили фракції. До них увійшли депутати, 
обрані за списками відповідних партій, 
мажоритарники, висунуті цими партіями, 
та самовисуванці, які побажали вступи-
ти до цих фракцій. Ось фракції відповід-
них партій:

«Блок Петра Порошенка», 146 депута-
тів, голова Юрій Луценко; 

«Народний фронт», 83 депутати, голова 
Олександр Турчинов; 

«Опозиційний блок», 40 депутатів, голо-
ва Юрій Бойко; 

«Самопоміч», 32 депутати, голова 
Олег Березюк; 

Радикальна партія Ляшка, 22 депутати, 
голова Олег Ляшко; 

«Батьківщина», 19 депутатів, голова 
Юлія Тимошенко. 

Крім того, створено депутатські гру-
пи «Економічний розвиток» (голова Віта-
лій Хомутинник), «Воля народу» (голова 
Ігор Єремеєв). В обох — по 19 депутатів. 

Сумарно — 380. Решта депутатів 
поки що позафракційні. 

Коаліція більшості: 
302 депутати

У Верховній Раді створено правлячу 
коаліцію більшості. 

До неї увійшли і підписали угоду на 
цьому ж засіданні 5 фракцій: «Блок Пе-
тра Порошенка», «Народний фронт», «Са-
мопоміч», Радикальна партія Ляшка, 
«Батьківщина». До коаліції увійшли 302 
депутати. Вона відкрита для входження 
інших депутатів. 

Володимир Гройсман — 
Голова Верховної Ради 

Головою Верховної Ради України був 
обраний депутат від «Блоку Петра Поро-
шенка» Володимир Гройсман. За це про-
голосували 359 депутатів: правляча коа-
ліція плюс позафракційні депутати. 

Яценюк знову став 
Прем’єром. «Уряд 15-ти 
секунд». Чи надовго? 
Президент Петро Порошенко на 

цьому ж засіданні в Раді підписав по-
дання коаліції про кандидатуру Арсе-

нія Яценюка на посаду Прем’єра. 
«До мене надійшло подання за під-

писом керівників п’яти фракцій. Кон-
ституція дає Президенту 15 діб, щоб ви-
значитися щодо подання кандидатури 
Прем’єр-міністра. У цій ситуації мені до-
статньо 15 секунд», — пожартував Поро-
шенко і вніс на розгляд Ради кандидату-
ру Яценюка. 

Верховна Рада 341 голосом підтри-
мала обрання Яценюка головою уряду. 
Уряд, згідно з Конституцією, продовжує 
виконувати свої обов’язки до призна-
чення Радою нового Кабміну, лише міні-
стри стали виконувачами обов’язків мі-
ністрів.

Голоси за Яценюка дала майже вся 
коаліція, хоча кілька осіб були проти або 
утрималися, а також усі присутні нарде-
пи депутатських груп. 

Слід нагадати, що одним із перших рі-
шень оновленої після перемоги Майдану 
Верховної Ради, ще в лютому цього року, 
було відновлення Конституції України в 
редакції, ухваленій під час Помаранче-
вої революції, 8 грудня 2004 року, тоб-
то повернення до парламентсько-прези-
дентської республіки. Це було скасо-
вано  режимом Януковича і стало 
узурпацією ним влади.

«Нова Рада стала…»
Верховна Рада України 8-го скликання почала роботу

Момент складання присяги. Депутати читають її хором.

Президент, спікер, прем'єр. Повна співпраця.
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Підсумовували 
прилучани
Відбулися збори Прилуцького відділен-

ня Чернігівського земляцтва, на яких підби-
ли підсумки роботи в 2014 році.

На зборах були присутні прилуцький 
міський голова Дмитро Барнаш, голова 
Прилуцької райдержадміністрації Іван Тю-
тюнник, голова ради товариства Віктор Тка-
ченко. Відкрив засідання голова відділення 
Павло Олександрович Кривонос. Він зазна-
чив, що основним напрямком роботи від-
ділення в цей нелегкий час була благодій-
на допомога і підтримка тим, хто боронить 
державу. Із задоволенням присутні послу-
хали наших земляків — керівників Прилук 
і району.

Демонструвалися слайди про проведені 2014 року заходи, зустрічі із земляками, нада-
ну допомогу військовим та інші матеріали.

Населення області
Упродовж січня – вересня 2014 року на Чернігівщи-

ні народилося 7196 малюків (3718 хлопчиків і 3478 дів-
чаток). У розрахунку на 1000 осіб населення рівень на-
роджуваності склав 9,0. У містах цей показник — 9,4%, 
у сільській місцевості — 8,4%. Найвищий рівень у Черні-
гівському районі — 10,9, найнижчий — у Сосницькому —  
6,4. Частка малюків, народжених жінками, які не перебу-
вали в зареєстрованому шлюбі, становила 23,5%.

В області за цей час померло 14865 осіб — 7164 чо-
ловіки та 7701 жінка. Рівень смертності становив 18,7%. 
Найвищий — у Новгород-Сіверському районі — 27,5, най-
менший — у Чернігові — 12,2.

Від початку року одружилися 5003 пари.
У січні – вересні спостерігався міграційний приріст 

населення (391 особа): на Чернігівщину прибуло 10481 
особа, вибуло — 10090 осіб.

Чисельність населення області на 1 жовтня станови-
ла 1059,5 тис. осіб, у тому числі міського — 680,3 тис., 
сільського — 379,2 тис.

Ленінопад триває 
У райцентрі Городні активісти обласної організації 

«Грім»  та «Самооборони» повалили на центральній пло-
щі міста пам’ятник Леніну. Пізніше вони скинули такий 
пам’ятник і в селі Макишині цього району.

Ідоли комуністичного вождя височіють ще в райцен-
трах Щорсі та Новгороді-Сіверському.

«Самооборона Майдану» 
домоглася покарання голови 
Бобровицької райради

Голова Бобровицької районної ради 
Олександр Дмитрович Шапченко, член 

ВО «Батьківщина», у березні – лип-
ні сам оцінював власну діяльність як 
«блискучу» і сам собі нараховував 
премії на суму близько 5400,00 грн 

без повідомлення депутатам райради. 
Чернігівська організація «Самообо-

рона Майдану» вважає, що в часи війни, коли бюджет сяє 
дірками, такі дії є аморальними. Тож «Самооборона» взя-
ла цю справу під контроль і добивалася справедливості.

27 листопада в апеляційному суді Чернігівської об-
ласті відбувся розгляд скарги обласної прокуратури на 
постанову Бобровицького районного суду від 30.10.2014 
р. у справі про притягнення Шапченка до адміністратив-
ної відповідальності. Бобровицьким районним судом про-
вадження по справі було закрито, як сформульовано, у 
зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного пра-
вопорушення. 

Та за результатом засідання апеляційного суду голову 
райради Олександра Шапченка притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності, з нього буде стягнуто штраф у сумі 
1700 гривень. 

Сподіваємося, що решту коштів премії пан Шапченко 
перерахує публічно як допомогу учасникам АТО. Чернігів-
ці звернулися до побратимів з Бобровиці, щоб вони взяли 
вирішення цього питання під контроль. 

Прес-служба Чернігівської організації 
«Самооборона Майдану»

Під Черніговом запрацював 
Освітній дім з прав людини
Офіційне відкриття цього закладу зібрало представни-

ків домів з прав людини, що діють в усьому світі. Це такі за-
клади, де правозахисники можуть вільно зустрічатися, об-
мінюватися думками і навіть знаходити тимчасовий при-
хисток. А дім, обладнаний у с. Количівка, має особливість — 
створений саме для навчання. І це перший подібний заклад 
не тільки в Україні, а й світі.

Урочисте відкриття дому відвідали правозахисники з 13 
країн, де діє мережа Домів з прав людини (загалом їх 18). 
Відтепер на цьому майданчику можна реалізовувати міжна-
родні, всеукраїнські та регіональні освітні проекти, відзна-
чає голова правління Чернігівського освітнього дому з прав 
людини Сергій Буров: 

«Цей проект був реалізований завдяки об’єднанню ре-
сурсів багатьох організацій. Фонд Домів з прав людини допо-
міг нам придбати саме приміщення. Реконструкцію ми зро-
били завдяки Українській Гельсінській спілці з прав людини 
та фонду Чарльза Мотта, техніку допоможе придбати агенція 
США з міжнародного розвитку. Наші заходи підтримує міжна-
родний фонд «Відродження» та багато інших донорів».

Засновниками Освітнього дому стали декілька черні-
гівських громадських організацій, зокрема: «М’Арт» (голо-
ва правління — Сергій Буров), «АХАЛАР» (Юрій Трофименко) 
та «Чернігівський комітет захисту прав людини» (Віктор Та-
расов). Ініціативу підтримали та долучилися Закарпатський 
правозахисний центр, Кримська правозахисна організація 
«Альменда», Луганська правозахисна організація «Поступ».

У центрі вже проживають учасники семінарів і тренінгів, 
тренери й  експерти. До речі, зараз у будинку знайшли тим-
часовий притулок дві родини переселенців — з Криму та зі 
Сходу України.

Керівник громадської організації «Центр АХАЛАР» Юрій 
Трофименко вважає: «Цей заклад створений для того, щоб 
кожна людина, котра має корисну ініціативу, отримала тут 
підтримку й змогла її реалізувати. Крім того, вже зараз тут 
можна отримати юридичні консультації. Наступний напря-
мок діяльності — освітні заходи».

Вікторія СИДОРОВА

У Козельці ентузіасти про-
вели акцію з порятунку най-
давнішого на  Лівобережній 
Україні садибного комплексу 
Покорщина — забили дошками 
вікна й двері головного будин-
ку пам’ятки, аби взимку туди 
не потрапляли сніг і волога. А 
ще щоб там не лазили п’яниці 
й бомжі. Бо хоч це й історична 
пам'ятка, але чомусь усіма за-
бута і зовсім не охороняється. 

«Не можна дивитися, як усе 
це гине. Треба щось робити. Тре-
ба  нагадувати і владі, і місце-
вим жителям, що пам’ятка має 
цінність», — сказав ініціатор 
проведення акції, вчений се-
кретар Національного архітек-

турно-історичного заповідника 
«Чернігів стародавній» і очіль-
ник організації «Збережи ста-
рий Чернігів»  Сергій Черняков. 

Головний будинок нині на-
стільки зруйнований, що от-от 
завалиться. Оглянувши його, 
заслужений архітектор Укра-
їни Володимир Павленко за-
значив, що будівля вже не під-
лягає реставрації і потребує 
повної відбудови.

Провести захід допомогла 
Козелецька райдержадміні-
страція, яка  мобілізувала міс-
цевих підприємців на виділен-
ня матеріалів, а студентів міс-
цевого технікуму — на вико-
нання роботи. 

Останнім часом це вже 
другий захід на території са-
диби.  Нещодавно порядок тут 
наводили педагоги й учні Ко-
зелецької школи №3. 

Покорщина — єдиний 
в Україні уцілілий зразок 
дерев’яного будинку козаць-
кої старшини. Зводили його в 
середині XVIII  століття. В істо-
рію Покорщина увійшла як ре-
зиденція подружжя Дараганів 
— Віри, старшої доньки Ната-
лії Розумихи (матері Кирила 
і Олексія Розумовських), та її 
чоловіка Юхима, полковника 

козацького Київського полку. 
Як пам’ятка архітектури 

Покорщина нині перебуває на 
балансі Чернігівської облас-
ної ради. У 2010 році з метою 
відродження садиби обласна 
рада ухвалила рішення пере-
дати садибу в користування 
засновнику і директору при-
ватного музею «Козацькі зем-
лі України», лауреату Націо-
нальної премії ім. Шевченка 
Володимиру Недяку. Однак че-
рез земельні проблеми він її 
не взяв, і пам’ятка залишила-
ся бездоглядною.

Торгуємо
 із закордоном

За три квартали  року екс-
порт товарів з області зріс 
майже на чверть, а імпорт 
зменшився на 8,2%. 

Областть продає за кор-
дон  зернові культури, виро-
би з паперу та картону, гото-
ві харчові продукти, деревину 
й вироби з неї, текстильні ма-
теріали та текстильні вироби, 
мінеральні продукти, молоко 
та молочні продукти, взуття, 
насіння і плоди олійних рос-
лин, котли, машини, олії рос-
линного походження.

Порівняно  з минулим  ро-
ком  експорт до Російської 
Федерації та Республіки Бі-
лорусь скоротився на 5,4%, а 
їх частка в загальному обсязі 
зменшилась з 37% до 28,2%. 
Натомість поставки до країн 
ЄС формували 32,9% облас-
ного експорту,  їх обсяг зріс в 
1,6 разу.

Світло 
вимикатимуть, 

але організовано
За повідомленням  «Обл-

енерго»,  у зв’язку з переви-
щенням споживачами  об-
ласті  граничних рівнів спо-
живання електричної потуж-
ності та з метою недопущення 
порушень у роботі Об’єднаної 
енергетичної системи краї-
ни було проведено аварій-
не відключення деяких райо-
нів Чернігова та області. Ви-
мкнення споживачів здійсни-
ли одразу після отримання 
відповідного розпорядження 
від диспетчера НЕК «Укренер-
го». Саме з цієї причини керів-
ництво «Обленерго» не всти-
гло попередити про термінове 
відключення. 

Енергетики констатують, 
що відключень не уникнути, 
а здійснюватися вони будуть 
згідно з графіком. Тож кожен 
має максимально обмежити 
споживання електроенергії. 
А  для збереження побутової 
техніки і запобігання небез-
печних ситуацій слід  вими-
кати всі можливі електропри-
лади із мережі на час відклю-
чень.

Занедбана Покорщина

Вісті з Чернігівського земляцтва в Києві

Звернення до земляків 
і всіх небайдужих громадян 

У відділенні інтенсивної хіміотерапії Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТ-
ДИТ» (вул. Шолуденка, 10) МОЗ України знаходиться семимісячний Чобіт Павло Вікторович ро-
дом із смт Макошине Менського району Чернігівщини з діагнозом  «гострий лімфобластний 
лейкоз». Просимо допомоги донорів з першою, резус негативний, групою крові.

Контактні телефони: +38-096-643-67-95 (мама Віолетта), +38-098-199-21-93 
(волонтер Олексій).

Відбулися збори Бахмацького відділен-
ня земляцтва. Узяли участь голова Чернігів-
ської обласної ради Микола Звєрєв та го-
лова ради Чернігівського земляцтва Віктор 
Ткаченко.

Голова відділення, генерал-лейтенант 
запасу Збройних сил Анатолій Собора гово-
рив про зроблене відділенням. 

Надавалася допомога шкільним біблі-
отекам району в поповненні книжкового 
фонду, медичним закладам — у придбанні 
ліків і медпрепаратів, фінансова підтрим-
ка багатодітним сім’ям, інвалідам, окремим 
пенсіонерам. Члени відділення сприяли у 
вступі кількох випускників шкіл до вищих 
навчальних закладів, у працевлаштуванні 
в Києві, поселенню в гуртожитки тощо. Тут 
найбільший доробок в Олександра Пухкала. 
За сприяння відділення група дітей з мало-
забезпечених сімей, неповних сімей і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, від-
відала Національний музей народної архі-
тектури та побуту України. 

Для Батуринського національного істо-
рико-культурного  заповідника «Гетьман-
ська столиця» відділення залучило 15 ти-
сяч спонсорських гривень для завершення 
створення і встановлення тут  бюста Тараса 
Шевченка. Активісти відділення відвіду вали 
Батурин і попередніми роками. Але цього-

річна поїздка була особлива — вона прохо-
дила у час відвертої військової агресії Росії 
проти України. Посаджені на території запо-
відника бахмачанами кущі калини свідчити-
муть про подальше розширення і зміцнен-
ня дружніх стосунків відділення із заповід-
ником.

Змістовним був виступ Миколи Звєрє-
ва. Микола Вікторович — уродженець Бах-
мацького району. До обрання головою обл-
ради був рядовим і досить активним членом 
відділення й земляцтва взагалі. Ставши ке-
рівником області, не забуває про земля-
цтво. Розповів про масштабну програму 
обл ради і власні наміри відновлення рідно-
го району і області в цілому, закликав чле-
нів відділення до активної участі в їх реалі-
зації. Бо хіба може нормально жити, скажі-
мо, райцентр, коли в ньому не стало молоко-
заводу, хлібопекарні? Перший конкретний і 
вагомий крок Микола Звєрєва — збере-
ження від повного знищення залізничного 
депо, завантаження його працівників робо-
тою.

Микола Вікторович закликав членів від-
ділення розробити власні проекти та реалі-
зувати їх у своїх населених пунктах. 

Віктор Ткаченко у своєму виступі наго-
лосив на необхідності залучення молоді до 
співпраці із земляцтвом.

Заряд дієвості
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Проект ЄС/ПРООН 
«Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду»
В обласній раді відбувся семінар із впроваджен-

ня спільного проекту Європейського Союзу та Про-
грами розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтова-
ний на громаду» для трьох районів Чернігівщини — 
Семенівського, Сосницького і Ніжинського. Ці райо-
ни визначені пілотними із впровадження проекту.

Заступник голови обласної ради  Валентин Мель-
ничук назвав цей проект та подібні до нього програ-
ми, що вже реалізуються в області, важливим фак-
тором, який активізує ініціативу громад, тим більше, 
що Чернігівщина визначена пілотною областю із  за-
провадження реформи місцевого самоврядування.

Метою проекту є сприяння соціально-економіч-
ному розвитку на місцевому рівні. Загальну квоту на 
три райони Чернігівщини визначено в межах 250 ти-
сяч доларів у гривневому еквіваленті.

Через область курсує потяг 
«Харків – Ужгород»
Новий потяг курсує через день. По нашій облас-

ті має зупинки в Ніжині й Бахмачі. У бік Ужгорода зу-
пиняється в Бахмачі о 6.29, у  Ніжині — о 7.40. Далі 
їде через Київ, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, 
Львів. Рухаючись у бік Харкова, потяг має зупинку в 
Ніжині о 6.31, у Бахмачі не зупиняється. 

Юні вивчають історію
У Чернігові пройшла перша обласна історико-

краєзнавча конференція учнівської молоді. Ініціато-
рами виступили інститут історії, етнології та право-
знавства імені О. Лазаревського Чернігівського пед-
університету імені Т. Шевченка, обласна організація 
Національної спілки краєзнавців, Чернігівська МАН 
учнівської молоді, Центр дитячого та юнацького ту-
ризму і екскурсій.

Надійшло 67 заявок від учнів 9 – 11 класів з усіх 
куточків області, 44 автори яких виступили з допо-
відями на конференції. Крім того, участь у роботі взя-
ли вчителі, керівники гуртків.

Директор інституту Олександр Коваленко зазна-
чив: «Історичне краєзнавство у такому славетному і 
стародавньому регіоні як Чернігово-Сіверщина — 
це неосяжне поле для наукових студій різних рівнів: 
від учнівських і студентських до фахових». Також зро-
бив доповідь «Розвиток історичного краєзнавства на 
Чернігівщині».

Учасники конференції працювали на базі інсти-
туту в секціях: історія Чернігівщини дореволюційної 
доби; новітня історія Чернігівщини та церква; освіта і 
культура на Чернігівщині.

В «Інтермеццо» 
поети читали свої вірші
Поети області в Чернігівському культурно-мис-

тецькому центрі «Інтермеццо» провели поетичний за-
хід: проводжали осінь, зустрічали зиму. Свої вірші чи-
тали, зокрема, Олександр Гадзінський, Дарка Мос-
каленко, Анна Малігон, Каріна Тумаєва, Віктор Бо-
жок, Ірина Кулаковська.

Митники передали музеям 
історико-культурні цінності
Чернігівські митники безкоштовно передали до 

музеїв та релігійних закладів предмети старовини, 
що були вилучені у порушників митного законодав-
ства на пунктах пропуску області. 

Ікона Богородиці Казанської (поч. ХХ ст.) переда-
на храму Святого Апостола Іоанна Богослова, що в 
селі Авдіївка Куликівського району.

Фонди Національного архітектурно-історично-
го заповідника «Чернігів стародавній» поповнилися 
11-ма монетами різних країн, викарбуваних у період 
з 1840 до 1960 років.

Чернігівський обласний музей ім. Галагана отри-
мав два альбоми всесвітньовідомого художника Ле-
она Бакса, видані у Нью-Йорку та Берліні: «Bakst», 
Brentano’s; New-York, 1927 р. та «Leon Bakst», Verlag 
Ernst Wasmuth A.-G. Berlin, 1928 р. Кожна репродук-
ція оформлена на окремій сторінці, що дозволяє екс-
понувати ці ілюстрації.

Цінні експонати відправлені й до національних 
музеїв. Приміром, набір столових предметів срібного 
посуду (1852 – 1894 рр.) отримав Музей історичних 
коштовностей України. До цього ж музею вирушили 
і нагрудні знаки — «Білий хрест Кайтселійта»  (Есто-
нія, 1929 р.) та «Хрест заслуг ордена Фінського лева» 
(Фінляндія,  1942 р.).

Предмети затримали співробітники Чернігів-
ської митниці спільно із прикордонниками при спро-
бах незаконного вивезення за межі України. 

Бліц-інформ
Відродження національного духу актуальне, як ніколи. 

Досвідом щодо цього ділився педагогічний колектив Маркі-
вецької школи Бобровицького району, де проходив район-
ний семінар учителів інформатики та шкільних бібліотекарів.

Семінар розпочався екскурсією до шкільного історико-крає-
знавчого музею, де дізналися про історію села, перебування в Мар-
ківцях Тараса Шевченка. 

Зачепила душі слухачів розповідь про війну на Сході України — 
болючу тему сьогодення. Матеріали зібрала і підготувала директор 
школи Галина Шевченко, їй допомагала Маріте Даценко — бабуся 
одного із хлопців, що загинули. 

Далі продовжили роботу в групах. Бібліотекарі переглянули лі-
тературно-музичну композицію «Почуйте серцем голос», присвячену 
Шевченку. Вчителі ділилися досвідом. Потім гостей запросили на за-
очну екскурсію Чернігівщиною «Шевченко в нашім домі», де діти роз-

повіли про пам’ятні місця нашої області, які відвідав Кобзар. 
Закінчилась робота семінару екскурсією до Шевченківсько-

го дуба. Там було започатковано акцію «Зав’яжи стрічку — загадай 
бажання». Більшість бажань була пов’язана з надією на спокійне і  
мирне небо над Батьківщиною.

Область будується
За десять місяців будівельники області 

виконали робіт на загальну суму 546 міль-
йонів гривень. Спорудження будівель проти 
минулого року зросло в 1,8 разу, в тому чис-
лі житлових — майже в 3 рази. Водночас у 
регіоні спостерігалось зменшення обсягів  
будівництва нежитлових будівель на 28,2% 
та інженерних споруд — на 10,5%. Найбіль-
ше будівельних робіт було виконано в міс-
тах Чернігові, Ніжині та Прилуках. В області 
прийнято в експлуатацію 199 житлових бу-
дівель загальною площею майже 78 тисяч 
кв. м. 

Також прийнято в експлуатацію амбу-
латорно-поліклінічні заклади на 146 відві-
дувань за зміну. Введені в дію потужності 
з виробництва приправ і пряностей, мака-
ронних виробів, продуктів із м’яса, печива, 
лінія розливу мінеральних вод. Також вве-
дені в експлуатацію місцеві газопроводи, 
магазини, кафе, елеватор, зерноочисно-су-
шильні пункти, приміщення для птиці, худо-
би, свиней.

Чернігівське пиво 
отримало екологічний 
сертифікат
Ч е р н і г і в -

ський пивза-
вод (відділення 
концерну «САН 
ІнБев Украї-
на») першим се-
ред пивоварів 
України отри-
мав міжнарод-
ний екологіч-
ний сертифікат 
на сорти пива 
«Чернігівське»: 
«Світле», «Міц-
не», «Макси-
мум» та «Безал-
когольне». 

Керівництво підприємства спільно з ме-
діа-центром «Моє місто» організувало прес-
тур для столичних і чернігівських журналіс-

тів, щоб показати весь процес виготовлен-
ня екологічного продукту. Особливу увагу 
тут надають контролю за складовими про-
дукту, водою, солодом, дріжджами, за всім 
технологічним процесом. 

Екосертифікат на пиво «Чернігівське» 
видано Центром екологічної сертифікації 
та маркування ВГО «Жива планета». Він був 
присвоєний згідно з вимогами міжнародно-
го стандарту і визнається 27 сертифікацій-
ними системами в 60 країнах світу. 

Перед журналістами виступила голо-
ва Всеукраїнської громадської організа-
ції «Жива планета» Світлана Берзіна. Вона 
зазначила, що на багатьох товарах україн-
ського виробництва написано, начебто це 
екологічні натуральні продукти. Хоча на-
справді лише чотири десятки видів продук-
ції мають справжній міжнародний екологіч-
ний сертифікат — «зелений журавлик». І се-
ред них — наше чернігівське пиво. 

Органічна продукція 
з Авдіївки
Понад 10 років у селі Авдіївка Куликів-

ського району діє сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив «Надія», який 
очолює Галина Миколаївна Ілляш. Коопера-
тив давно співпрацює з міжнародною фун-
дацією «Хайфер продакшн», яка допомагає 
аграріям країн Східної Європи. Перший ве-
ликий спільний проект полягав у тому, що 
фундація надала безкоштовно мешканцям 
села 50 молодих корів, породистих, висо-
коудійних. За умовами проекту теляток, на-
роджених від цих корів, господарі мали так 
само безкоштовно передати комусь зі сво-
їх односельців. Співпраця тривала й далі. 
Фундація надала селянам породистих сви-
ней, бджолосім’ї, техніку для вирощування і 
переробки кормів. 

А потім почався ще один проект — ви-
рощування органічної продукції, тобто виро-
бленої без застосування міндобрив і отру-
тохімікатів. Узялися за вирощування овочів, 
фруктів. Робота ця нелегка. Але така про-
дукція високо ціниться споживачами, які хо-
тіли б купувати дійсно чисту, а не захімічену 
продукцію, якої, на жаль, вистачає на при-
лавках.

І ось приємна новина: кооператив від-

крив у Чернігові на ринку «Привокзальний» 
власний кіоск продажу органічної прдукції. 

Розповідає керівник кооперативу Гали-
на Ілляш:

— У перші дні чимало людей приходи-
ли просто подивитися на наш товар. Багато 
з них не знають, що таке органічна продук-
ція, і ми їм про це роповідаємо. Почали по-
троху купувати. Вже в перший день ми про-
дали товару на 450 гривень. Торгуємо ово-
чами, фруктами, продуктами бджільництва 
і молочними продуктами. Крім нашої, про-
даємо органічну продукцію інших виробни-
ків області. Вивчаємо попит, ведемо зошит 
замовлень. Сподіваюсь, справа піде добре. 
Наших людей, звичайно, треба ще привчати, 
що в країні є хороша, чиста, органічна про-
дукція, яка не лише не шкодить здоров’ю, а 
зміцнює його. Тож за продуктами, які мають 
європейський знак «органік», — майбутнє. 

Куди подіти чернігівську 
картоплю? 
Чернігівщина залишається одною з 

провідних областей із вирощування карто-
плі, третьою після Вінницької та Львівської 
областей, виробляючи 7% її загальнодер-
жавного збору. Питома вага картоплі се-
ред сільгосп продукції області сягає 16%, у 
структурі посівних площ — 6%.

Цього року пропозиція картоплі на рин-
ку перевищує попит, тобто  продавців біль-
ше, ніж покупців, адже основними оптови-
ми покупцями були Крим, Донбас, Запоріж-
жя та Миколаїв.

Населення ж області є і найбільшим ви-
робником цієї продукції (93%), і найбільш не 
захищеним — через стихійний продаж кар-
топлі переважно через посередників. Саме 
тому одне з основних завдань обласної вла-
ди — підтримка нашого виробника.

«Чернігівщина має тут багато резервів, 
— підкреслює в.о. голови обласної держав-
ної адміністрації Сергій Журман. — Місце-
вий продукт не представлений належно в 
торгових мережах.

Чернігівська продукція повинна займа-
ти на полицях магазинів області щонаймен-
ше 30%, тобто більш ніж удвічі до того, що 
маємо. А для цього влада та громада ма-
ють сприяти виробнику в  реалізації власної 
продукції».

«Десна» 
на перерву 

пішла шостою
Завершилася осіння частина 

чемпіонату України з футболу се-
зону 2014 – 2015 років у першій 
лізі. Чернігівська «Десна» пішла 
на зимові канікули на 6-ому міс-
ці. У команди в 17-ти матчах по 
6 перемог і нічиїх, 5 поразок, 24 
очки. Стільки ж мають «Нафтовик-
Укрнафта» з Охтирки і «Полтава», 
але в них гірша різниця забитих і 
пропущених м’ячів: відповідно +1 
і -1, а в деснянців +8: 21 забито і 
13 пропущено. 

У турнірі виступають 15 ко-
манд, тобто цієї осені зіграно 
вже й перші тури другого кола. 
Де які команди пограли і у вищій 
лізі України. Серед них — безза-
перечний лідер — «Олександрія» 
з Кіровоградщини: 36 очок і матч 
у запасі. Цікаво, що лідери про-
грали в турнірі всього один матч і 
саме в Чернігові: деснянці в одно-
му з останніх турів здобули пере-
могу — 3:1, і це був їхній кращий 
матч сезону.

Смолянка футбольна
Завершився футбольний сезон у Куликівському районі. Турніри тут, мабуть, наймасовіші в 

області по відношенню до кількості населених пунктів. У районі, де 17 місцевих рад, у чемпіонаті 
вже кілька років виступають по кілька команд. Чемпіоном району стало «Торнадо» — одна з ко-
манд райцентру. Це вже третє чемпіонство команди, яка існує чотири роки. 

Друге місце зайняла команда «Колос» із села Смолянка, торішній чемпіон. Також смолянці 
успішно захищали честь району в чемпіонаті області, де у своїй зоні вибороли призове місце. А 
ще «Колос» виграв цьогорічний кубок району. У фіналі суперником була команда «Десна» з Ковчи-
на, неодноразовий чемпіон і володар кубка району. Смолянці виграли — 4:1 — і здобули кубок.

Команда грає в красивій динамівській формі. А подарував її кращий футболіст столичного 
«Динамо» і України Андрій Ярмоленко. І не випадково, адже батьки Андрія — родом саме із села 
Смолянка, і видатний спортсмен не забуває земляків.

«Колос» виступає в турнірах за сприяння громадської організації «Сільський Молодий рух».

Спорт

Команда «Колос»Команда «Колос»

Дорога до серця

Економіка
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Бліц-інформ

Чернігів  лише  «майже 300-тисячний»
Демографічні проблеми торкнулися і обласного центру, 

попри те, що сюди продовжується приплив мешканців із сіль-
ської місцевості. Вже давно місто не є повністю 300-тисячним, 
як було певний час. Станом на 1 жовтня Чернігів налічував 
295,1 тисячі мешканців. За 9 місяців народилися 2044 дити-
ни. Проте оптимізму додає те, що рівень народжуваності в міс-
ті поволі росте: він склав уже 9,3 на тисячу мешканців проти 
8,9 торік. 

Прийдіть і підтримайте 
дитячий ярмарок
8 грудня  в  Чернігівській міській бібліотеці ім. О. Довжен-

ка (вул. Кирпоноса, 22)   з 12 до 17 години за ініціативи  учнів 
та вчителів школи для дітей з вадами слуху пройде благодій-
ний ярмарок «Діти  —  своїм захисникам».

Метою є збір коштів для чернігівських бійців, які знахо-
дяться в зоні АТО. Організатори — бібліотека ім.О.Довженка,  
школа  для дітей з вадами слуху,  «Об'єднання інвалідів «Руз-
вельт».

Під час виставки-продажу будуть представлені роботи ді-
тей:  листівки, прикраси, сувеніри.  Також ви  зможете придба-
ти книги, календарі, предмети національної символіки, рушни-
ки,  домашні смаколики та збірники рецептів.

До участі в ярмарку запрошуються всі небайдужі. Приєд-
нуйтесь до акції! Творімо добро разом!

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

жертв. Читачі можуть підтримати сайт, перерахувавши кошти 
на картковий рахунок Приватбанку на ім’я Ясенчука Олексан-
дра Анатолійовича: 5457 0823 9152 9372.

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

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

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

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

9, м. Чернігів, 14000.
Редакція: шеф-редактор Олекса Пекур, журналісти Денис 

Домоцький, Олександр Ясенчук. 

Нарешті за вогнища стали штрафувати
Наша газета вже порушувала проблему безконтрольного 

спалювання сміття, випалювання трави. Численні контролюю-
чі служби все пояснюють шкідливість цього — для здоров’я лю-
дей, природи, хоч це й так давно всім відомо, та вмовляють по-
рушників. Нарешті взялися за більш суворі заходи. 

Чернігівська міська екологічна інспекція цієї осені склала 
67 протоколів за подібне незаконне випалювання, що майже 
вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. За ці адміністративні 
порушення з винних стягнули понад 9 тисяч гривень штрафів. 
І це ще далеко не за всіма протоколами, розгляд яких триває. 
Адже згідно з Правилами благоустрою Чернігова штрафи мо-
жуть бути від 340 до 1700 гривень. 

Викрито порностудію
Чернігівські правоохоронці припинили діяльність порно-

студії, яка в режимі онлайн задовольняла збочені смаки поці-
новувачів «полунички».

Під час проведення загальнодержавних оперативно-про-
філактичних операцій «Павутина» та «Нічне місто», спрямова-
них на виявлення злочинів у сфері суспільної моралі та розпо-
всюдження порнографічної продукції в мережі Інтернет, пра-
воохоронці виявили й ліквідували онлайн-порностудію, яку за 
місцем проживання влаштувала мешканка Чернігова. Молода 
жінка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідаль-
ності за створення та розповсюдження порнографічної про-
дукції в мережі Інтернет. Незважаючи на це, вона продовжила 
свою злочинну діяльність.

Відносно жінки відкрито кримінальне провадження за час-
тиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України (ввезення, 
виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних пред-
метів) — карається позбавленням волі на строк від трьох до 
семи років з конфіскацією порнографічних предметів та про-
дукції, носіїв комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, 
розповсюдження і демонстрування.

Під час санкціонованого обшуку вилучено комп’ютерну 
техніку і  предмети порнографічного характеру. 

CГЗ УМВС України в Чернігівській області

Чернігівський музей-за-
повідник Михайла Коцюбин-
ського почав новий творчий 
проект — «Мистецькі зустрі-
чі в музеї». Це спільна праця 
обласного філармонійного 

центру фестивалів і концерт-
них програм та музею. Автор 
проекту і головний режисер 
— заслужений діяч мистецтв, 
доктор філософських наук, 
мистецтвознавець Олег Ва-
сюта. Проект присвячений 
пам’яті відомого громадсько-
го діяча, колишнього дирек-
тора музею Юлія Романовича 
Коцюбинського, якому у квіт-
ні 2014 року виповнилося б 
80 років, а у травні 2015 року 
минає 15 років відтоді, як він 
відійшов у вічність. 

Зустрічі відбуватимуться 
один раз на місяць з листопа-
да до травня. Програма ство-
рюватиметься з використан-
ням матеріалів із книги спо-
гадів про Юлія Коцюбинсько-
го, а також із залученням 
кращих творчих сил філармо-

нійного центру. Вхід вільний.
Перша програма була 

приурочена до Дня україн-
ської писемності і мови, отож 
звучали пісні й вірші про рід-
ну мову, Україну, єдність і 

мир. Автор і ведучий програ-
ми Олег Васюта наголосив, що 
українська мова звучить і в 
«Слові про Ігорів похід», і в ба-
роковій поезії Лазаря Бара-
новича, і у філософських при-
тчах Григорія Сковороди. Про-
звучали також поезії Івана 
Франка, Павла Тичини, Тараса 
Шевченка. Солісти філармо-
нії Марина Маккей, Володи-
мир Гришин, Лариса Литвин, 
Ніна Коцур виконали україн-
ські пісні. Композитор Микола 
Збарацький презентував свій 
новий цикл, присвячений вої-
нам АТО. Композитор Іван За-
житько поділився спогадами 
про незабутнього Юлія Коцю-
бинського, з яким його єдна-
ла щира дружба. А «Пісню про 
Україну» разом із Ніною Коцур 
співав увесь зал. 

На тролейбуси і Десну 
попросимо коштів 

у Європи
Чернігів відвідали представники Європей-

ського банку реконструкції і розвитку, які працю-
ють в Україні. З міською радою обговорили питан-
ня про можливість виділення місту кредиту ЄББР 
на розвиток міського транспору. Конкретніше — 
тролейбусного сполучення, найбільш масового 
транспорту, який перебуває в  фінансовій кризі. 
Не обговорювалися питання відновлення тролей-
бусних маршрутів № 9 і № 11, ліквідованих свого 
часу і відданих автоперевізникам. Йшлося про ін-
ший і досить великий проект — прокладення тро-
лейбусної лінії по вулиці 50 років ВЛКСМ, яка має 
з’єднати два великі райони міста — Масани і ву-
лицю Рокоссовського. Спорудження лінії довжи-
ною 1,9 кілометра коштує близько 10 мільйонів 
гривень. Спеціалісти банку і міськради домови-
лися готувати проект, щоб місто змогло отримати 
такий кредит. Процедура ця займає іноді до року. 
Кредит банк надає терміном до 13 років під кому-
нальні гарантії. 

В Україні на кредити ЄБРР вже реалізовано 17 
таких проектів, зокрема для міського транспорту 
Києва, Львова, Дніпропетровська.

Другу ідею обговорили депутати обласної 
ради. Йдеться про оздоровлення Десни, одної з 
найбільших рік України, водою якої користується і 
столиця. Облрада звернулася до парламенту і уря-
ду із проханням виділити на це кошти. Також рада 
готує проект для подання до Євросоюзу, який фі-
нансує такі екологічні проекти. Насамперед ідеть-
ся про розчищення ріки біля мікрорайону Бобро-
виця в Чернігові, а також зміцнення берегової лі-
нії біля села Велике Устя поблизу Сосниці, де діє 
єдиний у радіусі більш як 200-кілометровий авто-
мобільний міст. 

По  вулиці Серьожникова 
обмежать рух транспорту. 

І не їздитимуть по древньому Валу
Це та інші питання з облаштування дорожньої інфраструктури Чернігова 

та підвищення безпеки руху на його вулицях розглядала міська комісія з пи-
тань безпеки та організації дорожнього руху.

Із винесених на розгляд десяти питань, здебільшого ініційованих меш-
канцями міста, переважна більшість вирішена позитивно. Серед них — об-
лаштування пішохідних переходів на розі вул. Кільцевої і просп. Миру та ав-
тобусних зупинок «на вимогу», щодо обмеження руху транспорту на вул. Се-
рьожникова та встановлення дорожнього знака «Пішохідна зона», установ-
ки пристроїв для примусового зниження швидкості руху транспорту на вул. 
Новій у районі дитячого майданчика, поблизу пішохідного мосту через р. 
Десна, ремонту пішохідних доріжок внутрішньодворових територій, зокре-
ма на просп. Перемоги, 195 тощо.

Також комісія задовольнила звернення Національного заповідника 
«Чернігів стародавній» щодо території Валу — з метою унеможливлення 
проїзду транспорту парковою зоною біля музею ім. В. Тарновського. Адже 
рух автотранспорту несумісний із призначенням цієї території, що є не лише 
заповідником та зоною відпочинку, а й некрополем.

У Чернігові відбулась прес-
конференція, присвячена офіційному від-
криттю на Чернігівщині кінопоказів Оди-
надцятого Мандрівного фестивалю до-
кументального кіно про права людини 
Docudays UA.

Несподіванкою стала відмова Черні-
гівкіно (кінотеатр Щорса) в показі фільму 
«Путінські ігри», що заборонений у Росії. 
Відмову мотивували показами інших філь-
мів, незважаючи на те, що була попередня 
домовленість. 

Геннадій ВИСОЦЬКИЙ, координатор 
проекту, представник ГО «MART»

Наприкінці минулого століття на світо-
вому ринку кінофестивалів з’явився новий 
формат — кінофестивалі про права люди-
ни. Кінокартини мають форму документаль-
ного фільму. 

В Україні міжнародний фестиваль «Дні 
документального кіно про права людини» 
(http://docudays.org.ua/) вперше було ор-
ганізовано спільно з інституціями ООН у 
2003 році. 

Docudays UA проходить щороку в Киє-
ві, потім презентує найкращі фільми в ре-
гіонах України під час Мандрівного фести-
валю. Покази тривають із жовтня до грудня 
(включно). 

У 2013 році Мандрівний Docudays UA 
відвідав 231 місто й містечко у 23  регіонах 
України, Криму, міста Севастополь і Київ. 

Вхід на всі кінопокази  вільний. 
Організатори фестивалю: Українська 

Гельсінська спілка з прав людини, Херсон-
ський обласний фонд милосердя і здоров’я, 
громадська організація «Південь», громад-
ська організація «Центр сучасних інформа-
ційних технологій та візуальних мистецтв». 
Партнери: Державне агентство України з 
питань кіно, Міжнародна мережа кінофес-
тивалів з прав людини, фестиваль «Movie 
that Matter».

У Чернігові з 2006 року офіційним парт-
нером Мандрівного фестивалю є ГО «МАРТ», 
а з 2013 року долучився Чернігівський гро-
мадський комітет захисту прав людини.

Надія КРИВОПАЛЕНКО, асистент про-
екту, представник ГО «MART»

Нинішні кінопокази об’єднані темою 
«Ідеорупція», це корупція в Україні, яка на-
була ознак ідеології і стійко закріпилася в 
українській ментальності. Ми будемо го-
ворити про корупцію як про тотальне по-
рушення прав людини — права на доступ 
до інформації, права на справедливий суд, 
права на свободу слова та багатьох інших 
свобод.

Візиткою нинішньої теми фестивалю в 
Чернігові став фільм Олександра Гелентеє-
ва «Путінські ігри».

У Чернігівській області кінопокази вже 
традиційно пройдуть у школах і ліцеях, у тех-

нікумах і вузах, у виправних колоніях, слід-
чому ізоляторі та в обласному управлінні 
МВС, а також у деяких кафе міста. Фільми 
Мандрівного фестивалю побачать не тіль-
ки в Чернігові, а й у Ніжині, Прилуках, Ріп-
ках, Мені, Куликівці й у селах Чернігівсько-
го району.

* * * 
Фестиваль іде вже кілька днів. Ось 

подальша програма заходів у Чернігові: 
5 грудня, 11.00 – 15.00. Виставка «Ко-

жен має знати свої права» («Як захистити 
свої права»). Педуніверситет (вул. Гетьмана 
Полуботка, 53, центральний корпус).

9 грудня, 18.00. Кінопоказ «Путінські 
ігри». Клуб «Експертна думка», вул. Гетьмана 
Полуботка, 6-а. 

9 грудня, 18.00. Кінопоказ «Щоденник 
подорожі». Млинцева «Блин-Chiki», просп. 
Миру, 51, кінотеатр «Дружба».

Наступні заходи пройдуть в обласному 
художньому музеї ім. Галагана (Чернігів-
ський Вал):

10 грудня, 14.00. Відкриття фотови-
ставки Ігоря Гайдая «Майдан. Обличчя сво-
боди». За участю автора. 

10 грудня, 15.00. Кінопоказ «Євромай-
дан. Чорновий монтаж».

11 грудня, 14.00. Майстер-клас Ігоря 
Гайдая «Авторський фоторепортаж». 

12 грудня, 14.00. Майстер-клас Сергія 
Гавриленка «Засоби теле- і кінопропаганди 
та методи протидії їм».

Чернігів, осінь, Вал. 
Фото Петра Антоненка

Мистецькі зустрічі в музеї Коцюбинського

Вулиця Серьожникова 
(з боку вулиці Шевченка) донедавна: 
надалі такого не повинно бути.

Обережно — цензура 
У Чернігові Мандрівний фестиваль Docudays UA розпочався 

з відмови Чернігівкіно показати фільм «Путінські ігри», заборонений у Росії
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Пряма мова

Володимир ОГРИЗКО, 
дипломат, міністр закордонних справ 
України (2007 – 2009 рр.) 

У Росії можуть початися 
соціальні бунти і протести 

Україна повинна скористатися міжна-
родною підтримкою для продовження євро-
інтеграційних процесів і не повинна боятися 
тиску з боку Росії. Водночас російські пре-
зидент Володимир Путін уже випробував на 
собі наслідки міжнародної ізоляції, а на еко-
номіку РФ усе сильніше впливають міжна-
родні санкції. Ситуація всередині Росії підхо-
дить до того, що там почнуться соціальні бун-
ти і протести. Це те, чого найбільше боїться 
офіційний Кремль. Тому, я думаю, нехай вони 
бояться. Україна ж, навпаки, не повинна 
боятися. Нам потрібна дуже чітка зовніш-

ньополітична лінія: 
вступ до Європей-
ського Союзу, вступ 
до НАТО. Зараз на 
нашій стороні прав-
да і солідарність, ми 
повинні цим скорис-
татися.

П е р е д ч а с н и й 
від’їзд Путіна із са-

міту Великої двадцятки став наслідком між-
народного тиску. Брисбен показав, що таке 
міжнародна ізоляція на найвищому рівні. І 
ганебна втеча російського президента з цієї 
зустрічі, ще до її завершення, свідчить про 
те, що це все починає діяти. Дуже серйоз-
но починають діяти економічні санкції. Адже 
130 мільярдів доларів, які вже пішли з Росії 
за цей рік, — дуже серйозний сигнал. 

25.11.2014

Анатолій ГРИЦЕНКО, 
лідер партії «Громадянська позиція», 
полковник запасу 

Хлопці з дівчатами, перепишіть 
і оприлюдніть свої 
ПРАВДИВІ декларації!

Переглянув декларації про доходи ново-
обраних депутатів, молодих і прогресивних 
— журналістів і громадських діячів. Які в ста-
тусі журналіста чи активіста РПР активно і з 
ризиком для життя викривали корупційні схе-
ми урядовців Януковича, рішуче виступали за 
реформування влади, за її прозорість і від-
критість...

Хлопці з дівчатами! Куди ж усе це поділо-
ся, як тільки-но вам особисто довелося запо-
внювати власні декларації про доходи і ви-
трати?

Ви справді думаєте, що хтось повірить 
вам і отим вашим порожнім деклараціям? 
Коли топ-журналіст, який публікується і вихо-
дить в ефірі кількох каналів, живе в Києві й 
активно подорожує світом —  отримує, згідно 
з Вашою декларацією, лише 8 – 10 тисяч гри-
вень на місяць, не маючи при тому ні власно-
го житла, ні жодного транспортного засобу?! 
Чи коли прес-секретар політика-мільярдера 
декларує зарплату 2000 гривень на місяць у 
Києві?

Не треба вам, молодим і прогресивним, 
починати свій шлях у політиці з неправди. Ви 
ж були активними учасниками й дехто з вас 
навіть ініціаторами Революції гідності! Вам 
— вирішувати надскладні завдання!

Бо загроза реальна: Україна може зник-

нути з карти Євро-
пи як економічно не-
спроможна держа-
ва. Щоб цього не до-
пустити, вам як новій 
владі треба: 1) негай-
но провести глибокі й 
ефективні реформи 
економіки; 2) викорі-
нити корупцію, що па-
ралізує розвиток дер-
жави і суспільства. 

Одне з ключових завдань, яке вам треба ви-
рішити, — це прозорість у фінансово-бюджет-
ній сфері. Прозорість на всіх рівнях, почина-
ючи з чесного декларування власних доходів 
міністрів і депутатів!

Тож моя вам дружня порада: перепишіть 
і оприлюдніть свої ПРАВДИВІ декларації! Тоді 
люди вам повірять, і тоді вони підтримають 
ваші зусилля у боротьбі з корупцією. Лише тоді!

«Українська правда», 26.11.2014 р.

Коментар редактора. Анатолій Степано-
вич абсолютно має рацію, коли говорить, як 
отримання депутатського мандата чи крісла 
у владі змінює декого з учорашніх громад-
ських активістів, журналістів, які так завзя-
то і щиро боролися з попереднім режимом. 
Він не називає істинних джерел РЕАЛЬНИХ 
заробітків цих молодих і активних громад-
ських, а тепер уже й політичних діячів, хоча 
про це здогадатися неважко. М’яко й заву-
альовано це називають «тіньовою економі-
кою», грубіше — утриманством в  олігархів. 
Але навряд чи хтось вказуватиме в деклара-
ціях про свої доходи ці «субсидії»? 

Віктор МОРОЗ,
журналіст

Кадри вирішують усе. 
І в Україні?

Особиста відданість, покірність та повна 
керованість і після Революції гідності зали-
шаються пріоритетами для формування ка-
дрів державного управління. І це знецінює 
всі революційні досягнення.

Чесно кажучи, від Президента Порошен-
ка ніхто не чекав таких відвертих провалів із 
добором кадрів на ключові позиції в держа-
ві:  керівника Адміністрації Президента, мі-
ністра оборони, голови Нацбанку, Генераль-
ного прокурора. Багато людей сподівалися, 
що суперуспішний бізнесмен найперше роз-
береться з неефективними кадрами і запро-
понує професіоналів, котрі швидко та якісно 
розв’яжуть найважчі й найболючіші пробле-
ми країни.

Як не дивно, Петро Олексійович усе зро-
бив із точністю до навпаки.

Керівником свого апарату поставив 
людину абсолютно без досвіду державного 
управління, далеку від української пробле-
матики і слабко обізнану з українськими ре-
аліями.

З міністром оборони боролася вся кра-
їна, і поки його керівництво не завершило-

ся ганебним во-
єнним провалом 
і тисячами смер-
тей українських 
вояків, Прези-
дент уперто не 
п о г о д ж у в а в с я 
з аргументами 
численних опо-
нентів.

Голова Нацбанку — в минулому гарний 
інвестиційний менеджер — поняття зелено-
го не мала про банківську справу, а тим біль-
ше на рівні макроекономіки. І за її незграб-
них дій національна валюта, котра й так досі 
трималася на доброму слові, просто впала й 
привалила весь середній і малий бізнес.

Ну, а головним законником країни 
Президент запропонував призначити, як 
виявилося, прихованого олігарха, котрий 
заробив свої статки — судячи з його бага-
томільйонного маєтку — на важкій міліцей-
ській справі.

«Українська правда», 23.11.2014 

У тексті згадані: глава Адміністрації Пре-
зидента Ложкін, міністр оборони Гелетей, 
голова Національного банку Гонтарєва, Ге-
неральний прокурор Ярема. Вищі державні 
посадовці!

Юрій ЛУЦЕНКО,
голова партії «Блок Петра Порошенка» 
і фракції партії у Верховній Раді 

Уряд затягує реформи, 
а в міністерствах — корупція

«Підтримка Арсенія Яценюка на посаду 
Прем'єра  27 листопада означало повагу до 
результатів народного волевиявлення і ви-
знання його особистої кваліфікації. Однак 
неможливо не визнати дві ключові пробле-
ми попереднього Кабміну. По-перше, за ві-
сім місяців він так і не розпочав реформ. І 
посилання на війну не приймаються. Навпа-
ки, в цей критичний час тільки радикальні 
реформи є шляхом до перемоги».

 «Сотні мільйонів 
і далі розкрадаються 
практично в кожному 
ресурсному міністер-
стві. Хабарництво за-
лишається питомою 
ознакою влади».

«Фракція «Бло-
ку Петра Порошенка»  
прийняла рішення про 

необхідність заслуховування кожного кан-
дидата в міністри, від яких будемо вимагати 
гарантій зламу корупційних схем та усунення 
корумпованих заступників. Це  —  не поза 
і не примха. Це  —  повернення політичної 
ваги українському парламенту».

У нашій дійсності вже пе-
рестаєш дивуватися чому-не-
будь. І все ж  абсурди й дивови-
жі тривають. З такого ряду — 
закинута в суспільство нашою 
вищою владою ідея запроси-
ти в цю саму владу, до уряду 
України, іноземців. Це вже на 
повному серйозі обговорюєть-
ся в політикумі, суспільстві, за-
собах інформації. Облишмо де-
бати щодо того, добре це чи по-
гано. Одних коробить, що, мов-
ляв, це принижує українців. 
Інші кажуть, що нічого страш-
ного. Мовляв, колись наші да-
лекі пращури-слов’яни запро-
сили ж варягів, і ці Рюриковичі 
створили потужну державу —  
Давню Русь, чи Київську Русь, 
спадкоємцями якої ми себе і 
вважаємо. Правда, й тут дех-
то з ображених патріотів про-
бує шукати якесь слов’янське 
коріння Рюрика і рюриковичів.

Але облишмо ці довгі й нуд-
ні дебати і гляньмо на право-
вий бік справи. Іноземці, що 
мешкають у нас, так само, як 
і особи без громадянства, ко-
трих прихистила Україна, ма-
ють усі ті ж права і  обов’язки, 

що й громадяни України. Але 
йдеться про якнайширші соці-
альні права цих людей — на 
працю, житло, освіту, меди-
цину, культуру і таке інше. Од-
нак іноземці в Україні не ма-
ють права брати участь у ке-
рівництві нашою державою. 
Хоча б з тієї простої причини, 
що вони, залишаючись і буду-
чи громадянами ІНШОЇ держа-
ви, мають дотримуватися її за-
конів, а інтереси двох наших 
держав, на варті яких стоять ці 
закони, можуть не збігатися. 

Ось що говорить Український 
юридичний портал:

Обмеження прояву прав 
і свобод іноземців та осіб без 
громадянства (нагадаємо, що 
відповідно до норм Основного 
Закону країни вказані обме-
ження можуть бути встанов-
лені лише Конституцією, зако-
нами чи міжнародними дого-
ворами України) торкаються 
того, що вказані категорії:

 — Не можуть бути членами 
політичних партій України.

— Не можуть обирати і 
бути обраними до органів дер-
жавної влади та самовряду-

вання, а також брати участь у 
референдумах.

— На них не поширю-
ється загальний військовий 
обов’язок, вони не проходять 
військову службу у Збройних 
Силах України та інших вій-
ськових формуваннях, створе-
них відповідно до законодав-
ства України.

— Не можуть бути дер-
жавними службовцями.

Я умисне виділив остан-
ній пункт цього роз’яснення. 
З нього випливає, що інозе-
мець не має права бути навіть 
начальником відділу культури, 
освіти чи соцзахисту в район-
ній державній адміністрації, не 
те що міністром.

Іноземець може бути в 
уряді, парламенті, адміністра-
ції президента в якості радни-
ка, консультанта, ще кого за-
вгодно, але в жодному разі 
не в статусі державного служ-
бовця і не з повноваженнями 
УХВАЛЮВАТИ від імені держа-
ви рішення, обов’язкові до ви-
конання, як це є з рішеннями 
державних посадовців. 

Петро АНТОНЕНКО

Тепер Консти-
туцію відновлено, і 

саме парламент визна-
чається з Прем’єром. Він 

формально ще подає визна-
чену ним кандидатуру Пре-
зидентові, той схвалює це 
подання і знову вносить його 
назад до  парламенту, який і 
призначає Прем’єра і уряд. 
Так що роль Президента тут 
незначна. 

А от у політичному пла-
ні питання є. Нинішня Рада 
явно пропрезидентська, 
його партія має найбільшу 
фракцію, набагато більшу, 
ніж в очолюваної Яценюком 
партії «Народний фронт». Од-
нак за пропорційною скла-
довою на виборах саме 
партія Яценюка вийшла на 
перше місце, хоч трохи, але 
обігнавши «Блок Петра По-
рошенка». Останній все ж 
створив найбільшу фракцію 
— за рахунок перемоги в ба-
гатьох мажоритарних окру-
гах. Неважко передбачити 
непрості стосунки і суперни-
цтво двох найбільших полі-
тичних сил — БПП і НФ. Спо-
діваймося, що не дійде до тих 
ганебних чвар, які мали міс-
це між переможцями Пома-
ранчевої революції, між си-

лами того першого Майда-
ну — Блоками «Наша Укра-
їна» і БЮТ, їхніми лідерами 
— Президентом Ющенком і 
Прем’єром Тимошенко. Саме 
ці чвари призвели до реван-
шу регіоналів. 

Поки що дві найбільші 
політичні сили демонструють 
єдність. Партія Порошенка 
також підтримала кандида-
туру Яценюка на Прем’єра. І 
це попри те, що в суспільстві 
все критичніше оцінюють ді-
яльність уряду, очолювано-
го Яценюком. Відкрито го-
вориться, що за 9 місяців не 
проведено жодних реформ, 
що відбулося нечуване дво-
кратне здешевлення грив-
ні, де, окрім вини Нацбанку, 
не можна відкидати й вини  
Кабміну.

Гостро розкритикував 
уряд за відсутність реформ 
і корупцію глава президент-
ської партії і її фракції в Раді 
Юрій Луценко. Перед почат-
ком роботи Ради Луценко 
пропонував, щоб Яценюк, 
перш ніж його призначать, 
прозвітував у Раді про ді-
яльнісь Кабміну. Такий звіт 
був би водночас і викладен-
ням позиції кандидата перед 
його призначенням, що ціл-

ком логічно, і якоюсь мірою 
це було б  програмою ново-
го уряду. Резонна пропози-
ція була відхилена партією 
Яценюка «Народний фронт». 
Не дуже наполягала і партія 
Порошенка, адже у відповідь 
«фронтовики» могли б зажа-
дати такого ж обговорення 
кандидатури Гройсмана на 
посаду голови  парламенту. 
А це прямий ставленик По-
рошенка. Тут виникло б пи-
тання серйозних провалів у 
кадровій політиці Порошен-
ка. Адже саме він призна-
чав, нехай у певних випад-
ках і за формальним пого-
дженням парламенту, людей 
на такі ключові державні по-
сади, як Генеральний про-
курор, голова Національно-
го банку, попередній міністр 
оборони, до яких у суспіль-
стві величезні претензії. 

Отже, призначення на 
дві ключові посади в держа-
ві — глав парламенту і уряду 
— пройшло без обговорення 
кандидатур, у швидкому тем-
пі. Народу країни залишаєть-
ся лише повірити і довірити-
ся своїм політичним лідерам. 
А життя покаже. 

* * * 
Так чи інакше, Україна 

обрала новий парламент. 
Уперше Верховна Рада — 
без комуністів. Раду назва-
но європейською. Отже, спо-
діваймося, припиняється по-
літика «багатовекторності», 
коли держава металася між 
європейським, демократич-
ним вибором і залежністю 
від Росії, з її спробами втяг-
ти Україну у відроджувані 
Кремлем новітні Союзи. 

Але, щоб Україна була 
сильною, в країні необхідні 
реформи. Чітко задеклару-
вавши європейський вибір, 
треба так само чітко гаран-
тувати демократію і прогрес 
у соціальній сфері. Люди оці-
нять владу не за гаслами й 
намірами, а за конкретними 
справами, в тому числі в жи-
тейській царині, в соціальній 
сфері. 

Петро АНТОНЕНКО

«Нова Рада стала…»

Абсурди нашого часу

Як це іноземець може бути 
членом уряду?

Довідка
Гройсман Володимир Борисович 

(нар. 20 січня 1978 р., м. Вінниця). З 
1994-го по 2005 роки працював на ке-
рівних посадах у комерційних структу-
рах. У 2003 році закінчив Міжрегіональ-
ну академію управління персоналом за 
спеціальністю «Юриспруденція».

У березні 2006 року, будучи вже де-
путатом міськради і її секретарем, об-
раний міським головою Вінниці. У 2010 
році переобраний на цю посаду.

З 2007-го по 2013 роки зміг забезпечити Вінниці сумар-
них залучених зовнішніх інвестицій в обсязі більш ніж 736 
млн грн.

У лютому 2010 року закінчив Національну академію дер-
жавного управління при Президентові України за спеціаль-
ністю «Управління суспільним розвитком».

З 27 лютого 2014 року — віце-прем’єр-міністр України – 
міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства.

Одружений. Разом із дружиною Оленою виховує двох 
доньок і сина. 
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Про російських військових в Україні 
нарешті чітко заявлено. Але — «клерками» 
влади. Коли про це заявлять Президент, 
парламент чи уряд? 

На території України воює 40 тисяч військових збройних 
сил Російської Федерації. Про це заявив радник Президен-
та України Ігор Смешко: «Проти нас на окупованих територіях 
знаходяться не тільки повстанці, а й регулярні сили збройних 
сил Росії. Це приблизно 40 тисяч озброєних, добре оснаще-
них вояків».

* * *
На Донбасі на тимчасово окупованих територіях одночас-

но задіяно від 15 до 25 тисяч бойовиків і від 5 до 10 тисяч 
професійних російських військових. Про це 25 листопада на 
прес-конференції в Києві повідомив прес-секретар АТО Вла-
дислав Селезньов: «Наші розвідувальні структури мають пев-
ні дані про кількість бойовиків, що діють на Сході України, а 
також про кількість професійних російських військовослуж-
бовців, які перебувають у зоні проведення антитерористич-
ної операції».

Виявляється, головних сепаратистів 
і терористів нарешті час арештувати
Суд за клопотанням Генпрокуратури надав дозвіл на за-

тримання підозрюваних Ігоря Гіркіна та Ігоря Безлера.
Лідери бойовиків проходять у справі за фактом позбав-

лення волі та умисного вбивства активістів Юрія Поправка, 
Володимира Рибака та Ігоря Дяківського.

Гіркін, полковник російської армії, під псевдонімом Стрі-
лок одним із перших російських військових прибув на Донбас, 
очолив там сепаратистів і навіть був призначений «міністром 
оборони» так званої «Донецької народної республіки». Безлер, 
відомий під прізвиськом «Біс», — теж один із головних сепара-
тистів-терористів Донбасу.

Звичайно, поки не придушено заколоту на Донбасі, ні Гір-
кіна, ні Безлера наше правосуддя не дістане. Гіркін узагалі 
спокійно вояжує Росією і розповідає, як він допомагав анек-
сувати Крим та організовував заколот на Донбасі. 

Звичайно, обидва терористи поки що поза досяжністю на-
ших правоохоронних органів. 

СБУ веде понад 3 тисячі справ 
на терористів, переважно «заочно»,
бо до всіх їх  поки що не дістатися
Служба безпеки з березня проводить більше 3 тисяч кри-

мінальних проваджень, пов’язаних із тероризмом. Про це по-
відомив речник СБУ Маркіян Лубківський. За його даними, «з 
березня поточного року у провадженні слідчих органів без-
пеки перебувало понад 3 тисячі кримінальних проваджень», 
пов’язаних зі злочинами проти основ нацбезпеки України та 
«розгортанням сепаратизму і  тероризму на території півден-
но-східної України та в Криму».

«У зазначених кримінальних провадженнях здійсне-
но повідомлення про підозру 967 особам, заарештовано 
668 осіб, оголошено в розшук 186 осіб», — повідомив 
Лубківський.

Уже скеровано на розгляд судів «157 обвинувальних актів 
щодо 204 осіб, щодо 30 осіб винесено обвинувальні вироки».

«У поточному році слідчими органів безпеки розслідувало-
ся 1907 кримінальних проваджень за фактами вчинення те-
рористичних актів та інших злочинів терористичної спрямо-
ваності, в яких повідомлено про підозру 573 особам (керівни-
кам, активним членам та посібникам так званих ДНР та ЛНР)», 
— розповів Лубківський. Він нагадав, що справи відкриті на 
всіх керівників «ДНР» і «ЛНР».

Судді, які забороняли Майдан, —
і далі на посадах, ще й оскаржують 
свою люстрацію
Про це повідомив заступник голови Тимчасової спеціаль-

ної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Мар-
кіян Галабала.

Комісія визнала торішнє винесення суддями рішення про 
заборону акцій протесту порушенням присяги.

Тепер це рішення оскаржують суддя окружного адміні-
стративного суду Києва Богдан Санін, судді Київського апеля-
ційного адміністративного суду Ігор Личевецький та Володи-
мир Мельничук.

Галабала додав, що комісія не приймає остаточного рішен-
ня, а висновки передають або до вищої кваліфікаційної комі-
сії, або до Вищої ради юстиції, вже вони приймають рішення 
про притягнення судді до відповідальності. Він додав, що поки 
рішення ВРЮ або кваліфікаційної комісії з приводу цих суддів 
немає.

Згадані судді на догоду режиму регіоналів винесли абсо-
лютно антиконституційні рішення про заборону мирних зборів 
з 1 грудня 2013 року по 7 січня 2014 року на Майдані Неза-
лежності, Європейській площі, вулицях Банкова, Грушевсько-
го, Богомольця за позовом КМДА. Таким чином режим праг-
нув перешкодити акціям протесту громадян, на які вони мали 
повне право. 

Саме посилаючись на ці рішення, силовики вчинили пер-
ше жорстоке побиття студентів на Майдані в ніч на 30 лис-
топада. Але відповіддю на це став Майдан, Єврореволюція і 
зметення режиму регіоналів. І ось судді, з рішень яких, влас-
не, і почалися всі події, — й далі у своїх кріслах, ще й проти-
вляться люстрації. 
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Як передає 
власний корес-
пондент УНІАН 
у РФ, про це 28 
листопада жур-
налістам у Мо-
скві в рамках 
к о н ф е р е н ц і ї 
«Війна в Чечні: 
політичні помилки і військові злочини» 
заявив депутат Псковських обласних 
зборів депутатів Лев Шлосберг.

«Російська Федерація офіційно бре-
ше про те, що російські війська не беруть 
участі в бойових діях на території Украї-
ни. На превеликий жаль, беруть участь 
у війні, вбивають самі, і їх убивають теж. 
Кількість жертв величезна, їх точна кіль-

кість сьогодні ні з українського боку, ні з 
російського боку невідома. На жаль, вра-
ховуючи підпільність цієї війни, довго ще 
не буде відомо», — сказав він і додав, що 
кількість жертв лише серед псковських 
десантників сьогодні обчислюється у 
«тризначних числах».

На його думку, вихід із сьогоднішньої 
ситуації — це негайне зупинення бойо-
вих дій, виведення російських військ з 
тих регіонів України, де вони присутні. 
Переведення українських військ у режим 
контролю безпеки, а не в режим бойових 
дій. Крім того, з обох боків скоєно вій-
ськові злочини, їх необхідно розслідува-
ти. Без суду за результатами цієї війни не 
обійтися, упевнений російський депутат.

«За результатами чеченської війни 

не було судів, тому досі ніхто не знає, хто 
кого вбивав і хто за що відповідає. І є 
спокуса повторити це», — зазначив він. 
Крім того, Шлосберг додав, що нинішня 
ситуація на Сході України відрізняєть-
ся від чеченської 20-річної давності тим, 
що «в Україні російська сторона запере-
чує сам факт ведення бойових дій своїми 
військами».

Російський депутат вважає, що «ви-
рішальне слово» у війні на Донбасі буде 
не за Україною і Росією: «Зараз, як мені 
здається, якусь консолідовану позицію 
повинен зайняти ЄС і світова спільнота. 
Вона повинна бути, в першу чергу, анти-
воєнною — рівною мірою стосовно до 
обох сторін».

УНІАН, 28.11.2014 

Михайло Сидоржевський 
— голова Спілки письменників України

Національну спілку пись-
менників України очолив Ми-
хайло Сидоржевський, голо-
ва Київської організації НСПУ. 
Більшістю голосів — 249 з 
371 — його обрали делегати 
з’їзду Спілки 29 листопада.

Спілка письменників зали-
шалася без керівника від 30 лип-
ня цього року, коли голова НСПУ Віктор Баранов помер 
після тривалої хвороби.

Михайло Олексійович Сидоржевський народив-
ся 5 травня 1958 року в селі Старий Солотвин Берди-
чівського району Житомирської області. Сидоржев-
ський — громадський діяч, поет, публіцист, редактор 
«Української літературної газети».

Передплачуйте українську пресу

«Слово Просвіти» — 
краща інтелектуальна 

газета України
Триває передплата на центральне ви-

дання Всеукраїнського товариства «Про-
світа» — столичну газету «Слово Просвіти».

Цей 16-сторінковй тижневик насичений публіка-
ціями, які будуть цікаві й корисні викладачам, сту-
дентам, школярам, працівникам культури — всім, хто 
хоче читати інтелектуальні видання.

«Слово Просвіти» — це публікації, зокрема, на 
такі теми: суспільне життя, мова, література, україн-
ська історія, в тому числі й досі невідома нам, культу-
ра, мистецтво, народознавство, інтерв’ю з видатни-
ми письменниками, митцями. Автори газети — відомі 
всій Україні люди в царині духовності, культури. 

«Слово Просвіти» варто передплатити кожній бі-
бліотеці, школі, іншим навчальним закладам країни. 

«Світлячок» — 
чудовий журнал 

для діток
Редакція журналу «Світлячок» зверта-

ється до всіх, кому не байдуже майбутнє 
України і доля українських діточок: перед-
платіть для ваших дітей цей гарний жур-
нал. Порадьте це зробити знайомим — 
батькам, мамам і бабусям діток.

Журнал «Світлячок» — 
видання для дітей від 2 до 6 років.

Щономера малюки поринатимуть у казковий 
світ улюблених героїв. Граючись, діти розвиватимуть 
мислення, увагу, пам’ять, вчитимуться творити. Цуп-
ка обкладинка журналу перетворюється на розви-
вальну гру чи іграшку, зокрема на казкових героїв 
для лялькового театру тощо.

Передплатити журнал «Світлячок» 
можна в усіх поштових відділеннях Украї-
ни. Передплатний індекс — 86500.

Бліц-інформ Російський депутат: «Кремль офіційно бреше 
про відсутність російських військ в Україні» 

Журнал «Світлячок» —

«Amnesty International»: 
«Винні в побитті 1 грудня 2013 року 
мітингувальників і журналістів досі не покарані»

Міжнародна правозахисна організація «Amnesty International в 
Україні» заявляє, що жоден працівник міліції не притягнутий до відпо-
відальності за побиття протестувальників і журналістів під час масових 
акцій у Києві 1 грудня 2013 року. 

Рік тому на вулиці Банковій, біля Адміністрації Президента, сталися 
зіткнення між учасниками акції протесту і співробітниками спецпідроз-
ділу МВС «Беркут», які використали непропорційну силу щодо протесту-
вальників і журналістів, у результаті чого багато з них отримали значні 
травми, каліцтва.

Минув рік, а потерпілі досі не знають, чому не покараний жоден 
із  працівників міліції, які їх били. Чому постраждалі не отримали 
компенсації? 

Правозахисники нагадують владі про її обов’язок — провести ефек-
тивне розслідування абсолютно всіх порушень прав людини під час Єв-
ромайдану. Серед них — розгін Майдану, зіткнення на Банковій і на Гру-
шевського, розстріл Героїв Небесної Сотні.

Помер Євген Сверстюк
1 грудня — символічно, 

що якраз у 23-у річницю ре-
ферендуму про Незалежність 
України — відійшов у віч ність 
видатний громадський діяч, 
дисидент, політв’язень ра-
дянського режиму, один з ві-
домих шістдесятників Євген 
Сверстюк. 

Довідка 
Української Вікіпедії:

Сверстюк Євген Олексан-
дрович (13 грудня 1928, Сіль-
це, нині Горохівського району 
Волинської області – 1 грудня 
2014, Київ) — український письменник, філософ, гоголезнавець, го-
ловний редактор православної газети «Наша віра», президент Укра-
їнського ПЕН-клубу, доктор філософії. Автор одного з найважливіших 
текстів українського самвидаву — «З приводу процесу над Погружаль-
ським». Політв’язень радянського режиму.

Батьки — селяни. Освіта — Львівський державний університет, 
відділення «логіка і психологія» філологічного факультету (1947 – 
1952), потім — аспірант науково-дослідного інституту психології Мін-
освіти України. Працював викладачем української літератури Полтав-
ського педінституту, завідувачем відділу прози журналу «Вітчизна», 
старшим науковим працівником НДІ психології, відповідальним се-
кретарем «Українського ботанічного журналу».

У 1959, 1960, 1961, 1965 роках — за виступи проти дискриміна-
ції української культури, у 1972 році — за промову на похороні Дмитра 
Зерова Є. Сверстюка звільняли з роботи за політичними мотивами. 
Переслідуваний за участь у «самвидаві» і протести проти арештів і не-
законних судів, у січні 1972 року  —  заарештований і в березні 1973-го за-
суджений за статтею 62 ч. I КК УРСР за виготовлення і розповсюджен-
ня документів «самвидаву»  до семи років таборів (відбував у Перм-
ській області) та п’яти років заслання (в Бурятії). З жовтня 1983-го до 
1988 року працював столяром на київській фабриці.

Після проголошення незалежності України був активним ідеоло-
гом дерадянізації країни. Широко відомі його публікації, присвячені 
подоланню радянського спадку в духовному житті.

Нагороджений орденом Свободи «…за видатні заслуги в утвер-
дженні суверенітету та незалежності України, мужність і самовідда-
ність у відстоюванні прав і свобод людини, плідну літературно-публі-
цистичну діяльність та з нагоди Дня Свободи…» згідно з Указом Пре-
зидента України від 25 листопада 2008 р.

Євген Сверстюк — один з учасників ініціативної групи «Першого 
грудня» — створеного 2011 року об’єднання українських інтелектуа-
лів та громадських діячів. 

Автор книг, численних статей з літературознавства, психології і 
релігієзнавства; поезій, перекладів із німецької, англійської, росій-
ської мов на українську. Окремою книгою у «самвидаві» вийшов есей 
Є. Сверстюка «Собор у риштованні» (1970) — про роман «Собор» О. Гон-
чара.

Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка (1995) 
за книгу «Блудні сини України» (Т-во «Знання» України, Київ, 1993).
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А й правда: 10 років — це 
ж не 10 днів і не 10 тижнів чи 
місяців. Це ціле десятиліття на-
шої нової історії, коли ми так 
загрузли в «реформах» і «пере-
мінах», що вже не помічаємо 
десятиліття топтання на місці. 

Диву даєшся, як абсолютно 
непоміченим, проігнорованим 
проходить сьогодні цей ювілей 
Помаранчевої революції. Зро-
зуміло, що все це перекрите га-
ласом нових свят і ювілеїв. Учо-
ра ми вперше відзначали нове 
свято — День Гідності і Свобо-
ди. З дивним присмаком, що в 
нас тепер на три Президенти 
— три Свободи, плюс ще й Гід-
ність і Соборність. Президент 
України Петро Порошенко сво-
їм Указом встановив нове дер-
жавне свято — День Гідності та 
Свободи — 21 листопада. Це 
дата початку Майдану, Євро-
революції, Революції гідності у 
2013 році. Свого часу Прези-
дент Ющенко встановив свято 
— День Свободи — 22 листопа-
да, на честь дати початку Пома-
ранчевої революції. Янукович 
скасував це свято, оскільки 
воно символізувало ненависну 
йому Помаранчеву революцію. 
Але, не наважуючись відкрито 
виступити проти такого поняття 
як свобода, проголосив 22 січ-
ня об’єднане свято — День Со-
борності і Свободи. І ось новий 
варіант цих свят. 

Отже, вчора відзначалося 
нове свято, яке більше нагаду-
вало траур — як за жертвами 
Батурина, Берестечка, База-
ра. А в даному разі —  за Геро-
ями Небесної Сотні. І держав-
не святкування на найвищому 
рівні обернулося ритуальним 
покладанням квітів до убого-
го так званого «меморіалу» Не-
бесній Сотні і загалом жертвам 
Єврореволюції, останнього 
Майдану, «меморіалу», який на-
швидку зліплений на кривавій 
вулиці Інститутській (теж поспі-
хом і частково перейменованої 
на алею Героїв Небесної Сотні). 
Саме тут промайнули три перші 
особи держави: Президент, Го-
лова парламенту і Прем’єр уря-
ду. Жоден з них не посмів ви-
ступити того дня на народному 
віче на Майдані, навіть у бла-
генькому форматі вечірнього 
«вічечка». Не посмів, при тому, 
що вся трійця піднялася на Пе-
черські пагорби саме звідси, з 
Майдану: хто на бульдозері, як 
свого часу Ленін на броньови-
ку, хто, вцілівши від «КуліВЛо-
ба». А найбільші ж оптимісти, 
котрі повірили в нашу оновле-
ну ГІДНІСТЬ, оптимістично на-
діялися на з’яву поіменованих 
очільників оновленої держави 
саме на МАЙДАНІ, перед своїм 
народом.

Але я про інше. Навіть по-
при те, що в нас на кожного чи 
від кожного президента свої 
свята, попри те, що 22 листо-
пада, анульоване Януковичем, 
уже не є Днем Свободи, див-
но не відзначати сьогодні юві-
лею Помаранчевої революції. У 
двох аспектах: і як видатну по-
дію, і як велике розчарування, 

оскільки ми вже звикаємо від-
значати, мало не святкувати, 
трагедії. 

Величезна подія — як сим-
вол початку, принаймні декла-
рування тоді, наприкінці 2004 
року, реальної зміни України 
— переходу від тоталітарно-
го до демократичного суспіль-
ства, від бездержавності до 
державності — після 13 років 
імітації цих перемін. А трагедія 
—  відзначення краху цих надій 
і величезний урок надалі, на 
сьогодні.

Зв’язок двох Майданів, 
двох революцій очевидний. І 
це легко простежується за зво-
ротною часовою ретроспек-
цією.

Чому вчора домінував тра-
ур? Бо втрачено безцінні люд-
ські життя. Бо вперше в історії 
незалежності втрачено, окупо-
вано великі території держави 
з мільйонами населення. 

Але чому загинула Небесна 
Сотня і потім на Донбасі тисячі 
українців (по одній Чернігівщи-
ні вже набирається Небесна 
Сотня цієї війни з окупантами)? 
Тому що попередній режим, ви-
явилося, неможливо було здо-
лати безкровно. 

А чому? Бо то був такий ре-
жим, як його назвали — анти-
народний, диктаторський, зло-
чинний і т.д. — епітетів тут не 
шкодують. 

А чому такий режим міг 
з’явитися в цивілізованій дер-
жаві в центрі Європи? Тому що 
цьому режиму передувала га-
небна 5-річна колотнеча, чва-
ри політичних сил Майдану, По-
маранчевої революції. Не про-
сто передували чвари, а саме 
вони призвели до цього режи-
му. От ми й розмотали стрічечку 
назад на 10 років. От і прямий 
зв’язок двох Майданів, двох ре-
волюцій. 

* * *
Мовчати про це — зна-

чить, очікувати нових рево-
люцій. Уже відкрито лунають 
голоси про нове розчаруван-
ня, про третій Майдан, третю 
революцію, назву якій потім 
придумають. Це не проблема. 
Називали ж другу спершу Єв-
рореволюцією, а потім хтось 
мудрий вкинув нову назву — 
революція ГІДНОСТІ. Очевид-
но, від великої гідності люду. І 
носяться ідеї третього Майда-
ну, нової революції. А, може, 

простіше — військових пере-
воротів? Останнє вже відкри-
то озвучено в мас-медіа, по-
при Конституцію і закони.

До того ж усім добре відома 
оця невесела сентенція: «Ре-
волюції задумують ідеалісти, 
здійснюють фанатики, а їх пло-
дами користуються негідники». 
То чи не час уже спростовувати 
цю тезу?

* * *
Хотілося б повірити в 

останнє, але, але… Розгор-
таю четвергові номери двох 
найдержавніших обласних 
газет. Чого тільки там нема! 
Нема жодного слова про День 
Гідності і Свободи. Нема про 
10-річчя Помаранчевої рево-
люції. Нема навіть про сьогод-
нішній всеукраїнський дійсно 
траурний День пам’яті жертв 
Голодомору і Всеукраїнську 
акцію «Запали свічу». Нема 
— по-людськи, по-медійному, 
анонсами на перших сторін-
ках. Вибачаюсь, якщо не до-
дивився, може, десь щось 
якось прохопилося на сторін-
ках цих газет, у текстах, і про 
«Запали свічу» треба б шукати 
зі свічкою в руках. 

І це — держава? А тоді зби-
раємося в обласній держав-
ній адміністрації на «круглі сто-
ли» і причитаємо, що Росія ви-
грає у нас інформаційну війну, 
що треба зміцнювати, захища-
ти «державний інформаційний 
простір». 

* * *
Ще одне. Якраз почалася 

ця всеукраїнська акція «За-
пали свічу». Ставлю текст на 
блог і виходжу на вечірню ву-
лицю свого селища. Результат 
прогнозую по минулих Днях 
пам'яті жертв Голодоморів: у 
всіх вікнах світитимуться те-
леекрани, але добре, як в од-
ній оселі з десяти в якомусь 
вікні буде запалена оця свіча 
пам’яті. Ну, можливо, врахо-
вуючи окупацію і війну, буде у 
двох вікнах з десяти. А 80 від-
сотків українців зі своєю ве-
ликою Гідністю так і не запа-
лять цієї свічі.

Нещасна «держава», яка, 
може, дійсно «не збулася» чи 
ще не збулася, як торочать оку-
панти. Нещасне суспільство ве-
ликої гідності… 

Петро АНТОНЕНКО

Сьогодні — 10 років 
Помаранчевої революції. Невже?

Ця стаття написана в суботу, 22 листопада, і о 16.30 поставлена на блог автора на 
популярній у Чернігові Інтернет-газеті «Високий Вал» 

Безпам'ятство?

Олександер ШОКАЛО,
письменник, культуролог, редактор 

журналу «Український світ»:
Дякую, Петре Яковичу. Проникливо й 

печально. Коли народ не бачить імітації не-
залежності колоніальною адміністрацією, 
він безтямний. А вся владна верхівка ро-
бить тільки одне — стереже колоніальний 
режим і багатіє через людську безтямність.

* * *
Лариса ШЧИРАКОВА,
білоруська журналістка телеканалу 

«Белсат», м. Гомель, Білорусь:
Дзякую, Пятро, вельмі цікавы артыкул. 

Ларыса.
* * *

Людмила МЛОШ,
голова Центральної спілки українців 

Німеччини, Берлін:
Пане Петре. Щиро дякую Вам за Вашу 

статтю! Ось сьогодні, 22 листопада 2014 
року о 15.00 за місцевим часом (у Києві о 
16.00), у нас у Берліні відбулась акція «Вша-
нування жертв Голодомору в Україні в 1932 
– 1933 рр.», служили панахиду за жертва-
ми Голодомору, Небесної Сотні, АТО, відбу-
лось запалення свічки пам’яті. Захід органі-
зований ЦСУН. Хочу зауважити, що сьогод-
ні акція була найчисельнішою, порівнюючи 
з 2008 р.! Акція проходила на історичному 
місці — біля Брандербурзьких воріт, нав-
проти американського посольства. До речі, 
ми підкреслювали в акції, що теперішня ві-
йна на Донбасі — це наслідок замовчуван-
ня правди про Голодомор, чому там прожи-
вають «кровні» росіяни, котрі «товчуть воду в 
ступі». Їм би Рашу на чужій території та «до-
вгий» язик, аби злизувати вершки...

Дай Боже нам сили в боротьбі з цими 
псевдопрезидентами у ведмежій шкурі. Ви 
маєте рацію. 100% правда щодо ГІДНОСТІ і 
Соборності.

Проживаючи в Німеччині і працюючи з 
посольськими «діпльоматами», тут роботи 
непочатий край. Працюємо далі.

З повагою — Людмила.
* * *

Галина КРИВОРЧУК,
директор студії ВІАТЕЛ, Київ:
Пане Петре, дякую за цю сповнену 

болю статтю. І підтримую Вас практично в 
усьому. Я от не здогадалася подивитися, чи 
в моєму багатоквартирному будинку хтось, 
окрім моєї сім’ї, запалив свічку. Боюсь, що 
результат був би також невтішним. 

Попри те, на Ваше останнє запитання 
хочу все-таки відповісти оптимістично. І цей 
оптимізм у мене не випадковий. Дякувати 
Богові, нам із Василем зараз доводить-
ся багато спілкуватися з молоддю. Та Ви їх 
знаєте, бо бачили їхню виставу і їхні фільми 
в Перемишлі.

Усе, що ми з Вами робили 10 років 
тому на Помаранчевому Майдані й минуло-
го року на Євромайдані, повірте, не мину-
лося даремно.

Нація, яку морили голодом, убивали ге-
ноцидом, труїли кремлівською пропаган-
дою, відроджується в муках.

Я спостерігаю за цими молодими людь-
ми — і бачу, що вони вже інші. Вони на-
справді ГІДНІ. Щоправда, без гучних слів і 
символів. І я бачила, як поводили вони себе 
на Майдані всю зиму. По-діловому, без за-
йвого «піару», але наполегливо і щодня.

І вони багато роблять для своєї нової 
України й тепер. Вони не сидять, склавши 
руки.

От створили об’єднання «ВІЛЬНІ». Прове-
ли презентацію своїх фільмів у Будинку кіно. 
Минулого тижня записали велику програму 
на Першому Національному. Арсен об’їхав 
уже п’ять міст з фільмами своїх однокурсни-
ків, показуючи їх у  кінотеатрах, — назбира-
ли понад 10 тисяч і передали на АТО.

Його однокурсник — Нікон Романчен-
ко — взяв перший приз у  Національному 
українському конкурсі на МКФ «Молодість» 
за фільм про Майдан — «Обличчя». Я цього 
Нікона на Майдані бачила з кінокамерою 
майже щодня.

Його однокурсниця Лєра Сочивець ми-
нулого тижня поїхала на студентський фес-
тиваль у Москву до ВДІКу. Пости, які вона 
пише у Фейсбуці, говорять про те, що кілька 
десятків російських студентів — своїх колег 
вона переконала в тому, що насправді тра-
пилось в Україні. А деякі захотіли приїхати 
до Західної України, хоча кремлівська про-
паганда лякає їх українськими фашистами.

7 проектів ми з цими студентами пода-
ли на конкурс у  Держкіно. Чотири фільми — 
це рефлексії на події української війни, але 
широко, в історичному аспекті (екранізації 
Кобилянської, Винниченка, Умберто Еко).

Зараз ми підготували цілий пакет мо-
лодого українського кіно, оформили про-
катні посвідчення і готуємо їх до показів у 
кінотеатрах і на телебаченні — а це близь-
ко 10 годин екранного часу.

А ще «ВІЛЬНІ» проводять репетиції но-
вої п’єси за одноактівкою Івана Франка — 
«Послідній крейцер». І ще готують проект 
«Мандри «Мини Мазайла», щоб проїхати з 
цією виставою по 10 містах України.

І ще продовжують знімати і знімати 
своє кіно.

І зважте: все це — без єдиної копійки з 
боку держави. І це тільки один курс. А скіль-
ки такої молоді по всій Україні! Ну хіба не за 
ними майбутнє?!

Я все-таки вірю, що ми пройдемо через 
усі муки і переможемо.

І всі 23 роки, які були до цього, і навіть 
усі 70 років, що були до цього, Україна не 
переставала опиратися імперії зла.

Ми непереможні УкрОпи! А чиновники і 
урядовці — це те, що ми будемо змінювати, 
поки вони не навчаться служити нам.

Слава Україні!
* * * 
Прим. П. Антоненка. Згаданий тут Ва-

силь, чоловік пані Галини, — це заслуже-
ний діяч мистецтв України Василь Вітер, ві-
домий режисер, засновник студії ВІАТЕЛ, 
яка за 12 років діяльності зняла понад 70 
прекрасних документальних фільмів про 
видатних українців — проект «Гра долі». Та-
кож Василь Петрович — декан факультету 
в Національному університеті театру, кіно 
і телебачення. Творче об’єднання «ВІЛЬНІ» 
створили саме цьогорічні випускники його 
курсу, молоді режисери. Торік вони блиску-
че поставили спектакль за п’єсою Миколи 
Куліша «Мина Мазайло», який і хочуть зараз 
показати в містах України. А згадуваний ви-
пускник університету Арсен Бортник зіграв 
у цій виставі головну роль, а ще недавно де-
бютував цікавим фільмом як режисер. 

Коментарі на сайті «Високий Вал»: 
Автор. 22.11.2014, 17:39
Дійсність виявилася набагато песимістичнішою від мого песимістичного прогно-

зу, коли я сподівався, що бодай у кожній п’ятій оселі запалять свічу за жертвами Голо-
домору, геноциду. Я пройшов трьома вулицями нашого райцентру, це індивідуальна 
забудова, дім — одна родина, рідше — 2-3. Нарахував 55 осель, де були вдома люди, 
тобто горіло світло. На ці 55 осель у вікнах горіла 1 (одна!) свіча, моя. Це не 20 песи-
містично прогнозованих відсотків осель, це менше 2-х відсотків. 98 були без пам’яті. 

Що тут робити? Видавати трьом означеним височезним посадовцям по 2 відсотки зар-
плати? Це не зарадить, посадовців цим не проймеш. Може, відрахувати декому з належного 
йому терміну перебування на посаді оті самі 2 відсотки (приміром, для Президента це десь 
35 днів) і відправляти у відставку? Це теж не зарадить. Невже правду каже Путін і Кремль, 
що ця нещасна держава Україна «не збулася»? Таки не збулася. Збудеться? 

Патріот. 23.11.2014, 06:56
Шановний авторе. Чим більше читаю Вас, так більше дивуюсь Вашій наївності. Ви 

до цього часу не може зрозуміти, що свята, які не підтримуються людьми, приречені на 
смерть. Що перший майдан, що другий — в більшості не були підтримані українцями. Це 
були майдани меншості, але потрібно наголосити — меншості активної. Тому вони при-
речені на провал. Що стосується голодомору, то дійсно це трагедія, але те, що відбулося 
за роки незалежності, коли зменшилося українців у декілька разів більше, ніж при голо-
доморі, то цей факт не підлягає ніяким коментарям. Дивно, але під гаслами патріотиз-
му та націоналізму знищується ця сама титульна нація. То, може, про це треба писати?

Коментарі тих, хто прочитав цю публікацію 
в Інтернеті й надіслав їх на мою адресу: 
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Українського «кіна не буде», 
в кращому разі — телесеріали
Бюджет на українське кіновиробництво на-

ступного року буде зменшено вдесятеро проти 
цього року. Хоч і досі фінансування нашого кіно 
було мізерним. 

Про десятикратне скорочення фінансуван-
ня кіно заявив голова Національної ради з пи-
тань телебачення і радіомовлення Юрій Арте-
менко: «Ситуація на наступний рік така: з 500 
чи 300 млн у бюджеті цього року знижено до 30 
– 50 млн, і це борги минулих років. У наступ-
ному році, я думаю, що коштів на кіновиробни-
цтво буде близько нуля. Було сподівання, що ми 
відродимо кіновиробництво, більше того, тре-
ба ці гроші спрямовувати не на кіновиробни-
цтво, а на телесеріальне виробництво, бо кіно 
дивляться 100 тисяч людей, а серіали дивлять-
ся мільйони». 

Артеменко також звернувся до народних де-
путатів із закликом підтримувати виробництво 
українського контенту для телебачення, адже це 
частина інформаційної політики, відсутність якої в 
попередні роки і призвела до війни, яка триває за-
раз на Сході України. 

Варшавою пройшов Марш 
солідарності з Україною
Кілька сотень учасників пройшлися центром 

столиці Польщі, щоб біля дошки пам’яті під по-

сольством України у Варшаві висловити підтрим-
ку українцям та віддати шану загиблим при захис-
ті незалежності держави.

Архів Габріеля Гарсіа Маркеса 
купив Техаський університет
Архів пись-

менника, Нобе-
лівського лауре-
ата, придбав уні-
верситет шта-
ту Техас у місті 
Остін.

Міністр куль-
тури Колумбії Ма-
рія Гарсес назвала продаж архіву величезною 
втратою для її країни. Водночас родичі пись-
менника, які продали його архів, сказали, що 
влада Колумбії до них не зверталася з приво-
ду літературної спадщини Габріеля Гарсіа Мар-
кеса. Представник Техаського університет-
ського дослідницького центру заявив, що ар-
хів охоплює більше половини століття творчо-
го життя великого письменника. До колекції, 
яку придбав університет, входять рукописи ро-
манів «Сто років самотності», «Кохання під час 
холери» та інших книг, більше двох тисяч лис-
тів (включно з листуванням із Гремом Гріном 
та Карлосом Фуентесом), Нобелівська промо-
ва Маркеса, а також друкарська машинка та 
комп’ютер письменника. Архів також містить 
чернетки й понад 40 фото альбомів.

Габріель Гарсіа Маркес помер у квітні 2014 
року в Мексиці.

В Індії засновано 
Міністерство йоги
Міністерство йоги за-

снували в Індії з метою по-
пуляризації традиційної 
індійської медицини, а 
також йоги і аюрведи. 

Це вчення — 
більше, ніж меди-
цина. Але те, що 
в Європі назива-
ють нетрадиційною 
медициною, в Індії, навпаки, вважається глибоко 
традиційними, народними знаннями. 

Уряд виділить близько 174 мільйонів доларів 
на потреби відомства на 2014 – 2015 роки. Як 
повідомив новопризначений міністр йоги Шріпад 
Наїк, традиційна медицина все ще не отримала 
достатньої популярності й міністерство «понесе 
її в маси». Як відомо, прем’єр-міністр Індії Нарен-
да Моді є відомим прибічником традиційної індій-
ської медицини. 

Бліц-інформ
Сьогодні журналісти в Україні зазна-

ють надзвичайних ризиків, щоб донести лю-
дям інформацію, яку інакше вони не змогли 
б отримати. Окрім того, що журналісти пра-
цюють у зоні бойових дій, вони продовжують 
викривати корупцію і ставити незручні пи-
тання владі.

Однак у цих складних умовах ми вкотре 
змушені констатувати відсутність прогре-
су у процесах покарання винних у нападах 
на журналістів. Тільки у 2014 році було за-
фіксовано щонайменше 281 напад на жур-
налістів і 137 фактів перешкоджання про-
фесійній діяльності, за даними ІМІ та орга-
нізації «Репортери без кордонів». Однак, за 

даними ГПУ, з 1 січня по 31 жовтня 2014 
року лише 6 справ було скеровано до суду, 
і лише у 10 справах винним було оголоше-
но про підозру. Для порівняння: у 2013-му, 
коли постраждалих журналістів було мен-
ше в рази, до суду направили п’ять справ. 

Медіа-організації висловлюють надзви-
чайну стурбованість таким високим рівнем 
безкарності, що лишився однією із ключових 
проблем медіа-сфери в Україні навіть після 
приходу нової влади. Не буває свободи сло-
ва і вільних журналістів без гарантій їхньої 
фізичної безпеки.

Медіа-організації вимагають від влади 
результату — успішних розслідувань і пока-

рання винних. У свою чергу, медіа-організа-
ції готові співпрацювати у форматі відкритих 
робочих груп, оперативно надавати владі 
факти порушень і підтримувати зусилля вла-
ди із забезпечення справедливості і свобо-
ди слова.

Громадський рух «Стоп цензурі!», 
ГО «Інститут масової інформації», 

ГО «Центр UA», ГО «Інститут Медіа Права», 
ГО «Телекритика», Міжнародна 

правозахисна організація «Репортери 
без кордонів», МГО «Інтерньюз Україна»

«Українська правда», 25. 11. 2014 

У щоденному потоці інфор-
мації зацікавило ось це повідо-
млення «Української правди»:

 «Львівський адміністратив-
ний суд ухвалив рішення, згідно 
з яким викладач Львівського уні-
верситету імені Франка Свято-
слав Літинський має отримати но-
вий паспорт громадянина Украї-
ни, але без другої сторінки, що ду-
блюється російською мовою.

У чоловіка пошкоджено пас-
порт громадянина України, а 
Франківський районний відділ 
державної міграційної служби 
у Львові відмовився йому вида-
вати новий документ без другої 
сторінки, що перекладена росій-
ською мовою. Львів’янин назвав 
це порушенням чинного законо-
давства і звернувся з позовом 
до суду, який задовольнив його 
заяву, зобов’язавши районний 
відділ міграційної служби видати 
чоловікові паспорт тільки укра-
їнською мовою.

Представник міграційної 
служби заявив, що установа 
оскаржуватиме рішення суду. 
«Апеляція може розглядатись і 
рік, з огляду на великі черги. А 
за цей час питання львів’янина 
втратить свою актуальність. Бо 
Україна планує запровадити біо-
метричні паспорти вже згідно із 
Законом «Про єдиний держав-
ний демографічний реєстр», — 
заявив юрист Дмитро Гудима».

Отже, що ми маємо? На 
24-ому році Незалежності укра-
їнці мають отримувати паспорт, 
основний документ, що засвід-
чує людині  громадянство саме 
Української держави, де запис 
чомусь дубльований ще й іно-
земною мовою. На якій підста-
ві? У міграційній службі пояс-
нюють, що оформляють паспор-
ти згідно з постановою Кабміну 

ще аж від 1994 року, де затвер-
джено саме такий бланк паспор-
та. Майже через два десятиліт-
тя, позаторік, Міністерство вну-
трішніх справ затвердило про-
цедуру оформлення паспорта, 
де дані про людину, окрім укра-
їнської, вносять і російською мо-
вою. У міністерстві, звичайно, 
посилаються на ту постанову, і 
дійсно, що вони можуть зроби-
ти, коли так ухвалив уряд дер-
жави. Але суд у державі вище від 
міністерств і навіть уряду. І ось, 
щоб виконати судове рішення, 
МВС має скасувати оту інструк-
цію щодо оформлення паспорта. 
Та перед цим свою постанову від 
1994 року має скасувати уряд.

Узагалі чим можуть моти-
вувати органи влади цю ситу-
ацію? Тим, що російською роз-
мовляють багато громадян кра-
їни? Ну й що? Тим, що у статті 10 
Конституції України, яка чітко 
закріплює єдину державну мову 
— українську, згадана й росій-
ська? Як саме згадана: «В Укра-

їні гарантується вільний розви-
ток, використання і захист росій-
ської, інших мов національних 
меншин України». Отже, як мова 
національних меншин, хоча, за-
ради справедливості, в цій стат-
ті давно слід було вилучити сло-
ва «російської, інших».

Може, мотивують, що росій-
ська — одна з кількох робочих 
мов ООН? Так лише одна з них, 
і зовсім не поширена, якщо не 
сказати пряміше — найменш по-
ширена. Ось ці мови: арабська, 
китайська, англійська, фран-
цузька, російська, іспанська. 

Чи не логічніше було б, якщо 

вже дублювати в паспорті, то ан-
глійською, яка нині є дійсно мо-
вою світового спілкування. 

Нарешті, може, російська — 
якась мова СНД? Навіть якщо й 
так, офіційно чи неофіційно, то 
варто нагадати, що Україна ніко-
ли не була і не є по сьогодні чле-
ном цієї Співдружності Незалеж-
них Держав. Так, наша країна 
— одна із співзасновниць СНД, 
але Статут організації Україною 
досі не ратифіковано, тому фор-
мально наша держава залиша-
ється лише спостерігачем і не є 
членом СНД. До цієї «Співдруж-
ності» з 15-ти колишніх респу-
блік СРСР входили лише 12: кра-
їни Балтії чітко завили, що вони 
ніколи не входили й до СРСР, а 
були ним окуповані. 2005 року із 
СНД вийшла Туркменія. У серпні 
2008 року, після війни Росії про-
ти Грузії, з СНД, що вже тріщав 
по швах, вийшла і Грузія. 19 бе-
резня 2014 року, після перемоги 
Майдану і Єврореволюції, Укра-
їна оголосила про початок про-
цедури виходу із СНД.

То реліктом чого залиша-
ється російська версія паспор-
та громадянина України? Коло-
ніального минулого? Чи знаком 
новітніх відроджуваних Росією 
Союзів? 

Петро АНТОНЕНКО

Співак Йосип Кобзон вирішив відмови-
тися від звання народного артиста України, 
але не хоче спілкуватися з нинішньою укра-
їнською владою напряму. Про це він заявив 
у коментарі РІА «Новости»: «Так, я маю намір 
відмовитися від звання народного артиста 
України. Я не збираюся звертатися (до вла-
ди України — ред.). Вони ж не звертають-
ся до мене, коли позбавляють мене звання 
почесного громадянина Дніпропетровська, 
Полтави. Я вважаю нижче своєї гідності 
розмовляти з ними і звертатися до них».

Тому Кобзон звертається до нашої вла-
ди за допомогою ЗМІ й хоче, щоб україн-
ська влада сама ухвалила рішення про по-

збавлення його почесного звання. Що, без-
умовно, владі треба й зробити, адже по-
чесними званнями треба пишатися, а коли 
людина гребує ними, то це вже образливо і 
для влади, що присвоювала ці звання. 

Кобзон народився на Донбасі в місті 
Часів Яр. У лютому 2014 року показав себе 
як затятий прихильник політики Москви 
щодо України. Кобзон також заявляв, що 
ненавидить Майдан і всіх його прихильни-
ків. Він став одним із численних, на жаль, 
митців Росії, які в шовіністичному чаду за-
тято і відкрито підтримали агресію Росії 
проти України, зокрема загарбання Криму 
і те, що потім скоїлося на Донбасі. Такі си-
туації з талановитими людьми не раз бува-
ли в історії. 

Йосип Кобзон — чудовий співак, на-
віть зараз, після 70 років, зберіг гарний го-
лос, продовжує виступати. Узагалі Кобзон 
— це ціла епоха радянської естради, один 
з найпопулярніших артистів протягом деся-
тиліть. Він прекрасно виконував популярні 
у 1960 – 1970-ті роки пісні Бабаджаняна, 
Островського, Пахмутової, Тарівердієва. 
Також переспівав і увесь агітаційно-радян-

ський репертуар. А хто з талановитих лю-
дей не писав і не співав свого часу чогось 
обов’язкового, радянського? Єврей за на-
ціональністю, Кобзон ніколи не забував, 
що він вихідець з України, прекрасно співав 
українською мовою наші пісні. А кілька ро-
ків тому навіть записав разом із Таїсією По-
валій альбом українських пісень. 

Відомі також порядність Кобзона, те, 
як він допомагав багатьом колегам, що не 
дуже притаманне переповненому чвара-
ми мистецькому середовищу. Водночас за 
своїми переконаннями Кобзон був і зали-
шився радянською людиною, людиною сис-
теми, якій так багато років служив. І роз-
пад Радянського Союзу та становлення на 
його теренах незалежних держав навряд 
чи сприйняв з ентузіазмом. 

Кобзон може скільки завгодно критику-
вати нашу українську владу, ми й самі це ро-
бимо охоче, часом надто охоче. Але не вар-
то так «гамузом» зневажливо говорити за-
галом про Українську державу і її людей, у 
яких погляди на свободу і незалежність від-
різняються від його поглядів. 

Петро АНТОНЕНКО 

Розслідувати злочини проти журналістів 
Із Заяви руху журналістських громадських організацій

Колоніальний паспорт?

Лише на обкладинці паспорта   напис значиться винятково 
державною українською мовою. А варто перегорнути 

обкладинку, і вже на звороті — дві мови, українська і російська.

Україна офіційно починає вихід із СНД
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про при-

пинення членства та участі України в органах Співдружності Не-
залежних Держав.

Питання припинення участі України в СНД широко обговорю-
ється протягом останніх місяців. Президент України Петро Поро-
шенко не брав участі в саміті СНД, що відбувся 10 жовтня в Мін-
ську. 13 листопада Президент відкликав представника України 
Анатолія Дроня з Виконавчого комітету СНД.

Йосип Кобзон відмовляється 
від звання народного артиста України
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Крах комуно-радянської 
імперії СРСР

Вічних імперій не існує
Розпад Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік — процеси системної дезінтеграції, 
що відбувалися в економіці, соціальній струк-
турі, громадській і політичній сфері Радянсько-
го Союзу, що призвело до припинення існування 
СРСР наприкінці 1991 року. 25 грудня 1991 року 
Президент СРСР М. С. Горбачов оголосив про 
припинення своєї діяльності на посаді Прези-
дента; 26 грудня Рада Республік Верховної Ради 
СРСР ухвалила декларацію про припинення існу-
вання СРСР у зв’язку з утворенням СНД.

Розпад СРСР призвів до незалежності 15 
республік СРСР і появи їх як самостійних держав.

Передісторія
СРСР успадкував велику частину території і 

багатонаціональну структуру Російської імперії. 
У 1917 – 1921 роках Фінляндія і Польща отрима-
ли незалежність, були проголошені незалежни-
ми державами Литва, Латвія, Естонія і Тува. Де-
які території в 1939 – 1946 роках були приєдна-
ні до СРСР (Західна Україна і Західна Білорусь, 
Прибалтика, Бессарабія і Північна Буковина, Ту-
винська Народна Республіка, Закарпаття).

Після закінчення Другої світової війни СРСР 
мав величезну територію в Європі і Азії, доступ 
до морів і океанів, з колосальними природни-
ми ресурсами, досить розвиненою економікою 
соціалістичного типу, що ґрунтувалася на регіо-
нальній спеціалізації і міжрегіональних еконо-
мічних зв’язках. Крім того, керівництво країн со-
ціалістичного табору знаходилося під частковим 
контролем СРСР.

Результатом суворого контролю за націона-
лістичними рухами, впровадження і пропаганди 
ідеології, яка проголошує, що СРСР є дружною 
сім’єю братських народів, стала незначна кіль-
кість у 1970 – 1980-их роках міжнаціональних 
конфліктів. СРСР очолювали представники різ-
них національностей: грузин Сталін, українці 
Хрущов, Брежнєв, Черненко, росіяни Андропов, 
Горбачов, Ленін. Росіяни, найчисленніша нація, 
жили не лише на території РРФСР, а  й в усіх ін-
ших республіках.

Кожна з республік Радянського Союзу мала 
свій гімн і своє партійне керівництво (окрім 
РРФСР).

Керівництво багатонаціональною держа-
вою було централізоване — всі значимі рішен-
ня життя величезної країни затверджувалися 
центральними органами КПРС, що контролюва-
ли всю ієрархію органів влади. Керівники союз-
них республік затверджувалися центральним 
керівництвом. Цей фактичний стан справ дещо 
відрізнявся від конструкції, що ідеалізувалася, 
описаної в Конституції СРСР.

Білоруська РСР і Українська РСР, за резуль-
татами досягнутих на Ялтинській конференції 
домовленостей, були членами ООН від моменту 
її заснування.

Причини розпаду СРСР
Нині серед істориків немає єдиної точки зору 

на причини розпаду СРСР і на можливість запо-
бігання цьому. Серед можливих причин назива-
ють такі:

– некомпетентність союзного керівництва, 
егоїстичне бажання лідерів союзних республік 
позбавитися контролю центральної влади і ви-
користати горбачовські демократичні реформи 
для руйнування основ держави і суспільства;

– моноцентризм ухвалення рішень (тільки у 
Москві, т. зв. «союзному центрі»), що призводило 
до неефективності і втрати часу при ухваленні рі-
шень і невдоволення регіональної влади;

– деградація владних еліт, різке старіння ви-
щого чиновницького апарату (середній вік чле-
нів Політбюро ЦК КПРС вже до 1980 р. складав 
75 років), що призвело спочатку до «епохи похо-
ронів», а потім до підвищення Горбачова через 
його відносно молодий вік (54 роки на момент 
обрання 5-им Генсеком КПРС);

– відцентрові націоналістичні тенденції, 
властиві, на думку деяких авторів, кожній бага-
тонаціональній країні, що проявляються у вигля-
ді міжнаціональних протиріч і бажання окремих 
народів самостійно розвивати свою культуру і 
економіку;

– глибокі внутрішні кризи і конфлікти, в тому 
числі національні: нагірно-карабаський кон-
флікт, придністровський, грузино-південно-осе-
тинський, грузино-абхазький; 

– диспропорції екстенсивної економіки (ха-
рактерні для всього часу існування СРСР), на-
слідком яких ставала постійна нестача товарів 
народного споживання, зростаюче технічне від-
ставання, компенсувати яке в умовах екстен-
сивної економіки можна тільки високовитратни-
ми мобілізаційними заходами;

– сильна нерівність у розвитку республік 
СРСР, у тому числі в плані дефіциту товарів, а та-
кож можливості побудови тіньової економіки;

— невдалі спроби реформування радян-
ської системи, що призвели до стагнації, а потім 
розвалу економіки, що спричинило розвал полі-
тичної системи;

– криза довіри до економічної системи: в 
1960 – 1970-ті роки головним способом бороть-
би з неминучим при плановій економіці дефіци-
том товарів народного споживання була обрана 
ставка на масовість, простоту і дешевизну мате-
ріалів, більшість підприємств працювали у три 
зміни, робили схожу продукцію з матеріалів не-
високої якості, кількісний план був єдиним спо-
собом оцінки ефективності підприємств, конт-
роль якості — мінімізований; результатом стало 
падіння якості вироблюваних у СРСР товарів на-
родного споживання;

– викликане надвиробництвом зниження 
світових цін на нафту, що похитнуло досить слаб-
ку сировинну економіку СРСР; 

– зростаюче невдоволення населення, 
пов’язане з періодичними перебоями із продо-
вольством та іншими товарами першої необхід-
ності й тривалого користування (холодильни-
ки, телевізори, туалетний папір і т. д.), заборо-
ни і обмеження (зокрема, на розмір садової ді-
лянки тощо); постійне відставання в рівні життя 
від розвинених країн Заходу і безуспішні спроби 
«наздогнати» його;

– штучне закриття країни, яке до 1980-их 
років уже стало зрозумілим для всього СРСР, 
обов’язковість видачі виїзних віз для виїзду за 
кордон (у тому числі й до країн  соціалістичного 
табору), заборони на прослуховування «ворожих 
голосів», замовчування цілого ряду фактів про 
проблеми всередині СРСР, а також про хороше 
життя в країнах Заходу;

– жорстока цензура в пресі й на телебаченні; 
– відсутність товарів капіталістичних країн 

у вільному продажу при безперервному дефіци-
ті товарів; 

– заперечення, а потім різке визнання наяв-
ності проблем радянського суспільства: прости-
туція, наркоманія, алкоголізм, криміналізація 
суспільства та ін.; 

– активне зростання тіньової економіки; 
– публікація і розкриття фактів заборони ці-

лого ряду неугодних  владі творів, а також публі-
кація невідомих до цього фактів радянської істо-
рії: антирадянський заколот у Краснодарі, Ново-
черкаський розстріл; 

– афганська війна, холодна війна, безпе-
рервна фінансова допомога країнам соцтабору, 
диспропорційний розвиток військово-промисло-

вого комплексу на шкоду іншим сферам економі-
ки розоряли бюджет, завдаючи збитків економі-
ці всієї країни; 

– ряд техногенних катастроф (авіакатастро-
фи, Чорнобильська аварія, крах «Адмірала Нахі-
мова», вибухи газу та ін.) і приховування інфор-
мації про них;

– діяльність країн Заходу на чолі зі США, що 
була складовою частиною «холодної війни», в 
тому числі за допомогою «агентів впливу» всере-
дині керівництва СРСР, — така оцінка (з різною 
мірою визнання цього чинника як вирішального) 
висловлюється в деяких аналізах, зокрема ко-
лишніх високопоставлених керівників КДБ СРСР, 
а також деякими комуністичними рухами.

Хід подій
З 1985 року Генеральний секретар ЦК КПРС 

М. С. Горбачов і його прибічники почали політи-
ку Перебудови; різко зросла політична актив-
ність народу, сформувалися масові, в тому числі 
радикальні й  націоналістичні, рухи і організації. 
Спроби реформування системи управління при-
звели до поглиблення кризи в країні.

Загальна криза
Розпад СРСР відбувався на тлі загальної 

економічної і зовнішньополітичної кризи. 1989 
року вперше офіційно оголошено про початок 
економічної кризи в СРСР (зростання економіки 
змінюється падінням).

У період 1989 – 1991 років доходить до мак-
симуму головна проблема радянської економі-
ки — хронічний товарний дефіцит: з вільного 
продажу зникають основні товари, окрім хліба. 
Практично в усіх регіонах країни вводиться нор-
моване постачання у формі талонів.

З 1991 року вперше зафіксована демогра-
фічна криза (перевищення смертності над наро-
джуваністю).

Відмова від втручання у внутрішні справи ін-
ших країн спричиняє масове падіння прорадян-
ських комуністичних режимів у Східній Європі 
1989 року. Таким чином, відбувається фактич-
ний колапс радянської сфери впливу, що скла-
лася за підсумками Другої світової війни.

Міжнаціональні 
конфлікти

На території СРСР розгоряється ряд міжна-
ціональних конфліктів.

Першим проявом напруженості в період 
Перебудови стали події в Казахстані. 16 груд-
ня 1986 року в Алма-Аті відбулася демонстра-
ція протесту після того, як Москва намагалася 
нав’язати на посаду першого секретаря ЦК Ком-
партії Казахстану свого ставленика Г. Колбіна, 
що працював до цього першим секретарем Улья-
новського обкому КПРС і не мав до Казахстану 
жодного стосунку. Ця демонстрація була розігна-
на внутрішніми військами. Деякі її учасники «про-
пали безвісти» або потрапили в ув’язнення. Ці по-
дії відомі під назвою «Желтоксан».

У червні 1989 року спалахнули міжетнічні зі-
ткнення в Новому Узині між казахами і вихідця-
ми з Кавказу, для придушення яких були задіяні 
бронетранспортери, танки, бойові вертольоти й 
інша військова техніка. 15 – 16 липня в Сухумі 
сталися зіткнення між грузинами й абхазами.

Найбільшою гостротою вирізнявся кара-
баський конфлікт, що почався 1988 року. Від-
бувалися взаємні етнічні чистки, почалася вте-
ча вірменів з Азербайджану і азербайджанців 
з курдами-мусульманами — з Вірменії. У 1989 
році Верховна Рада Вірменської РСР оголосила 
про приєднання Нагірного Карабаху. Улітку того 
ж року Вірменська РСР ввела блокаду Нахіче-
ванської АРСР, а Народний фронт Азербайджа-

ну у відповідь оголосив  економічну блокаду Вір-
менії. У квітні 1991 року між двома радянськими 
республіками фактично почалася війна.

Наприкінці травня 1989 року у Ферганській 
області Узбецької РСР загострилися відносини 
між узбеками і турками-месхетинцями. У черв-
ні там сталися масові погроми і вбивства турків-
месхетинців, відомі як «Ферганські події», що ви-
кликали масову евакуацію турків-месхетинців з 
республіки. У травні наступного року в узбецько-
му місті Андіжан стався погром євреїв і вірменів.

Місяць по тому на території Киргизької РСР 
вибухнуло киргизо-узбецьке зіткнення (ошська 
різанина).

На етнічному ґрунті в місті Баку, столиці 
Азербайджанської РСР, 13 – 20 січня 1990 року 
сталися заворушення, що супроводжувалися 
масовим насильством відносно вірменського 
населення, грабежами, вбивствами, підпалами 
і знищенням майна.

Рішення про реабілітацію депортованих 
Сталіним народів призводить до зростання на-
пруженості у ряді регіонів, зокрема в Криму — 
між кримськими татарами, що повернулися, і 
росіянами, в Північній Осетії — між осетинами й 
інгушами, що повернулися.

На тлі загальної кризи в СРСР росте попу-
лярність радикальних демократів на чолі з Бо-
рисом Єльциним, особливо в двох найбільших 
містах — Москві й Ленінграді.

Рухи в республіках 
за вихід зі складу СРСР 
і «парад суверенітетів»
7 лютого 1990 року Центральний Комітет 

КПРС оголосив про послаблення монополії на 
владу, впродовж декількох тижнів пройшли пер-
ші конкурентні вибори. Багато місць у парла-
ментах союзних республік отримали ліберали і 
націоналісти.

Упродовж 1990 – 1991 років стався т. зв. 
«парад суверенітетів», в ході якого всі союзні 
(одною з перших була РРФСР) і багато хто з ав-
тономних республік ухвалили Декларації про су-
веренітет, в яких заперечили пріоритет загаль-
носоюзних законів над республіканськими, чим 
декларувався розпад союзної держави і що по-
чало «війну законів». Також ними були вчинені дії 
з контролю над місцевими економіками, включ-
но з відмовами виплачувати податки до союзно-
го і федерального російського бюджетів.

Ці конфлікти перерізували багато економіч-
них зв’язків, що ще більше погіршило економіч-
ний стан СРСР.

Першою територією СРСР, що у січні 1990 
року оголосила незалежність (у відповідь на ба-
кинські події), була Нахічеванська АРСР. До серп-
невого путчу оголосили про незалежність дві со-
юзні республіки (Литва і Грузія), про відмову всту-
пати до нового союзу  (ССД — Союз суверенних 
держав), що передбачався, і перехід до незалеж-
ності оголосили ще чотири республіки: Естонія, 
Латвія, Молдавія, Вірменія.

За винятком Казахстану, в жодній з цен-
тральноазіатських союзних республік не було 
організованих рухів або партій, що ставили на 
меті досягнення незалежності. Серед мусульман-
ських республік, за винятком азербайджансько-
го Народного Фронту, рух за незалежність існу-
вав лише в одній з автономних республік Повол-
жя — це партія «Іттіфак» у Татарстані, яка з 1989 
року виступала за незалежність Татарстану.

Відразу після подій ГКЧП незалежність про-
голосили майже всі інші союзні республіки, а та-
кож декілька автономних республік Росії теж ого-
лосили про свою незалежність.

Продовження. Поч. — у № 43.
Далі буде

Нагірний КарабахНагірний Карабах

Масові заворушення в Душанбе в лютому 1990 року. Масові заворушення в Душанбе в лютому 1990 року. 
Влада мусила ввести бронемашини Влада мусила ввести бронемашини 

на вулиці столиці Таджикістануна вулиці столиці Таджикістану
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Берегиня 
українського 

козацтва 
Дослідженням 

та популяризаці-
єю історії України 
— Гетьманщини та 
доби Івана Мазе-
пи — в Росії дав-
но займається ди-
ректор Центру ви-
вчення історії Укра-
їни історичного 
факультету Санкт-
П е т е р б у р з ь к о г о 
державного уні-
верситету, доктор 
історичних наук, 
професор Тетяна 
Таїрова-Яковлєва.

Бібліотечне зі-
брання Національ-
ного заповідника 

«Гетьманська столиця» в Батурині прикраша-
ють видання пані Тетяни, укладені на основі ве-
личезного масиву архівних джерел. Вони дають 
змогу розвінчати безліч міфів, створених упро-
довж багатьох років навколо особистості Івана 
Мазепи.

Так склалося історично, що тисячі цінних 
та унікальних документів з історії Гетьманщи-
ни знаходяться в архівних зібраннях Санкт-
Петербурга і Москви. Особливий інтерес викли-
кають документи Батуринського архіву, який 
є частиною архіву гетьмана Івана Мазепи, що 
зберігався в гетьманській резиденції. Батурин-
ський архів — це вхідна документація гетьман-
ської канцелярії за 1690 –  1708 рр., яка до-
зволяє вивчати внутрішню і зовнішню політику 
гетьмана. В історіографії до 2003 р. вважалося, 
що Батуринський архів загинув, коли столиця 
була захоплена та зруйнована О. Меншиковим 
13 (2) листопада 1708 р. Насправді ж він був ви-
везений О. Меншиковим.

Уперше термін «Батуринський архів» був 
вжитий саме Тетяною Таїровою-Яковлєвою в 
доповіді «Архив коша новой Запорожской Сечи 
и гетманский архив Ивана Мазепы» на міжна-
родній конференції «Украина и соседние госу-
дарства в XVIII веке» у травні 2003 р. 

У 2004 р. Центром з вивчення історії Украї-
ни Санкт-Петербурзького університету та Санкт-
Петербурзьким інститутом історії РАН за ініціа-
тиви Канадського інституту українських дослі-
джень був задуманий і втілений у життя проект 
щодо видання документів з архівних зібрань 
Санкт-Петербурга і Москви. Керівником проек-
ту і укладачем є пані Тетяна. У 2007 р. вийшов 
друком перший випуск документів з архівних зі-
брань Санкт-Петербурга — «Гетьман Іван Мазе-
па», хронологічні рамки яких охоплюють 1687 – 
1705 рр.

Продовженням проекту стало видання у 
2014 р. другого випуску —  «Батуринский ар-
хив и другие документы по истории Украинско-
го гетманства 1690 – 1709 гг.». Тираж книги — 
лише 500 примірників, один з яких із дарчим 
авторським написом пані Тетяна подарувала 
до бібліотечної колекції заповідника. Зважаю-
чи на ситуацію, яка на сьогодні склалася у від-
носинах нашої держави і «найближчого сусіда, 
північного брата», видання книги — це великий 
науковий і громадянський подвиг російської до-
слідниці, яка розкриває один із періодів бороть-
би за нашу Незалежність. 

«Батуринский архив и другие документы по 
истории Украинского гетманства 1690 – 1709 
гг.» — це повне видання документів, яке містить 
у собі й матеріали першого випуску, і новови-
явлені 1706 – 1709 рр., більш ранні документи, 
що не були внесені з різних причин до першого 
випуску. Загалом до збірника увійшло 311 до-
кументів Батуринського архіву, 67 листів І. Ма-
зепи О.  Меншикову, 14 листів І. Мазепи різним 
адресатам, 76 універсалів гетьмана, а також 23 
документи в додатках, що належать до періоду 
гетьманування І. Мазепи.

Усі перелічені документи зберігаються в ар-
хівних зібраннях міста на Неві — науково-істо-
ричному архіві Санкт-Петербурзького інституту 
історії РАН, у відділі рукописів РНБ, відділі руко-
писів і рідкісної книги бібліотеки РАН та Москви 
— Російському державному архіві давніх актів.

Ми щиро вдячні Тетяні Геннадіївні за муж-
ність, стійкість та послідовність у вивченні істо-
рії України доби гетьмана Івана Мазепи і щиро 
сподіваємося, що в Батурині ще будуть презен-
товані нові наукові монографії Берегині україн-
ського козацтва. 

Національний заповідник 
«Гетьманська столиця»

Багато з нас бували на 
Правобережній Україні, милу-
валися замками, побудовани-
ми польськими та українськи-
ми магнатами за часів Речі 
Посполитої. Проте мало хто з 
чернігівців знає, що на тери-
торії нашої області між 1618 – 
1648 роками також знаходи-
лась значна кількість замків, 
зведених за польських часів. 

Сучасне селище  Березна Мен-
ського району розташоване за 35 
км від Чернігова. Свого часу відо-
мий збирач і дослідник чернігів-
ських старожитностей О. Шафон-
ський висловив припущення, що за 
часів Речі Посполитої Березна на-
зивалась Райгородком. Також, на 
його думку, цю назву мали укріплен-
ня, а південніше їх на річці Березні 
знаходилось однойменне з річкою 
поселення. Дещо пізніше ці посе-
лення зрослися, отримавши назву 
останнього. Цю думку, що ґрунтуєть-
ся  на документальних джерелах, 
підтвердив П. Кулаковський. Чер-
нігівський археолог В. Коваленко 
відстоює версію, що на місці сучас-
ної Березни в ХІ – ХІІІ ст. існував лі-
тописний Березий (згаданий 1152 
року).

У 1981 році там були проведе-
ні археологічні роботи. Окрім дав-
ньоруського матеріалу, було зібра-
но і колекцію речей ХVII – ХVIIІ ст. 
Урочище Замоковище являє со-
бою фактично острів. Спочатку,  
вірогідно, це був мис, який утво-
рився на місці злиття невеликих 
річок Сухоносівка і Клевень. При 

спорудженні городища викопа-
ли рів, який з’єднав обидві прото-
ки. Східний пологий кінець мису 
також було відрізано ровом. Сам 
мис складається начебто з двох 
частин — 60х30 м і 100х150 м. 
В. Коваленко зазначає, що неве-
лике укріплення тут виникло ще 
в давньоруський час, проте архе-
ологічні дослідження не виявили 
тут залишків оборонних споруд 
давньоруського часу, натомість 
у траншеї зафіксували  незначні 
дерев’яні залишки оборонних кон-
струкцій доби пізнього Середньо-
віччя.

Дещо прояснити ситуацію з 
укріпленнями Березни ХVII ст. до-
помагає план Березинської фор-
теці кінця ХVIIІ ст. Конструктивні 
особливості оборонних споруд (ла-
мана куртина, невеликі бастіони), 
зображені на цьому плані, свід-
чать, що він відображає особли-
вості фортеці після реконструкції 

на початку ХVIIІ ст. Вірогідно, цей 
план був перемальований з більш 
раннього плану, оскільки хроно-
логічно синхронний плану словес-
ний опис Березинської фортеці 
О. Шафонського вказує на те, що 
вже наприкінці ХVIIІ ст. фортифіка-
ції Замковища не простежували-
ся: «…между протоком Клевеню и 
Сухоносовкою стоит возвышенное 
небольшое ровное место, Зам-
ковище называемое, которое по 
словесным преданиям жителей, 
в старину польским замком было, 
в котором, как и везде, владелец 
польский живал. Ныне оное срав-
нено, так, что никакого вала не ви-
дно и на нем разные жители живут». 

На плані ж кінця ХVIIІ ст. чіт-
ко видно вали і бастіони. Загалом 
цей план збігається з археологіч-
ним планом, відзнятим В. Ковален-

ком. Також обидва плани відпові-
дають опису Березинської фортеці 
1654 р.: «Город Березова стоит на 
старом городище, на горе; огоро-
жен стоячим острогом. Башень и 
обламов и торасов нет; одне воро-
та проезжие; на воротех башни нет. 
Да около того городка с трех сторон 
течет речка Гайстурова Струга, и от 
того городка течет межи слобод 
того городка Березова. А жилых 
дворов в том остроге нет. Да в том 
же городе в слободе устроена цер-
ковь деревеная, новая, во имя Бла-
говещение присвятые Богородицы. 
А дворы козачьи и мещан стоят по 
обе стороны по речке Гайстуровы 
Струги и по реке Березовой. А на-
ряду, и зелья (пороху) и свинцу и зе-
лейного погреба в том городе нет».

Як засвідчують докумен-
ти, замком у Березні наприкінці 
1630-х рр. володів польний геть-
ман М. Потоцький. Як відзначає 
П. Кулаковський, невідомо, чи при-

їздив пан Потоцький до свого Рай-
городка, однак його замок тут був.

1648 року польську фортецю 
в Березні захопили повсталі ко-
заки, відтоді  почалося її існуван-
ня як козацької твердині — сотен-
ного містечка. Вірогідно, що в пе-
ріод з 1654 до 1664 рр. фортецю 
польських часів було посилено мі-
щанами і козаками, зважаючи на 
постійні військові конфлікти на те-
риторії Гетьманщини.

У 1664 році до фортечних стін 
міста підійшло військо польського 
короля Яна ІІ Казимира, яке перед 
цим штурмом оволоділо невели-
кою фортецею Салтикова Дівиця. 
Ця фортеця, що була значно мен-
шою від Березни, чинила такий 
шалений опір і завдала війську ко-
роля настільки значних втрат, що 

Ян Казимир не став навіть штурму-
вати Березни, яку обороняла бе-
резинська сотня козаків сосниць-
кого полковника Якова Скидана. 

У першій половині ХVIII cт. Бе-
резинську фортецю реконструю-
вали на європейський манір: на-
сипали нові вали, на Чернігівській, 
Столенській та Менській брамах 
спорудили нові башти, по оборон-
ному периметру звели  чотири 
п’ятикутні бастіони за системою 
французького інженера Вобана.

Уже в другій половині ХVIII cт. 
Березинська фортеця почала руй-
нуватися, втративши своє страте-
гічне значення. Наприкінці ХVIII cт. 
закінчується історія Березни як 
фортеці, починається історія мир-
ного містечка. 

Олександр БОНДАР,
м.Чернігів 

«Північний вектор», 05.10.2014

Щойно видану книгу «Звеничів і звеничівці» 
уродженець села Звеничева, що на Чернігівщи-
ні, журналіст Іван Кужельний розпочав писати 
давно, це, образно кажучи, книга його життя. 
Йому пощастило: і на долю його рідного села з 
тисячолітньою минувшиною, з його багатими 
людськими історіями, і на свою журналістську 
невсипущість. 

Уявляю, скільки старих газетних зшитків та 
історичних праць перегорнуто в тихих архівних 
і читальних залах, переслухано життєвих опові-
док та легенд вдячних земляків, скільки пона-
писувано листів у пошуках їхніх родичів у Росію 
— до Приморського краю, Санкт-Петербурга 
і Воронежа, до Казахстану і Білорусі, міст і сіл 
України… 

Ще в сиву давнину літописний «шлях у ра-
димичі» (сучасною мовою — у Білорусь) через 
Замглайське болото з боку Чернігова міцно за-
кривала неприступна Звеничівська фортеця. 
Про неї й досі нагадують рукотворні вали, та 
ще знахідка на посаді городища — скарб араб-
ських монет-дирхемів Х століття, найбагатшого 
у Східній Європі. 

А ще Звеничів — село козацьке. На чолі з 
отаманом свого куреня тутешні козаки ходили 
в походи до кримського Перекопу, турецького 
Азова, польського Замостя… Цікавий і такий 
факт: тут тримав заїжджий двір козак Семен 
Лизогуб — прадід письменника Миколи Гоголя. 

Родом зі Звеничева був колоритний дідусь 
Сафон Кужельний, який мешкав у сусідньому 
Вихвостові і став прототипом Хоми Гудзя з пові-
сті Михайла Коцюбинського «Фата моргана». З 

особливою прихильністю ставився до Звениче-
ва письменник Володимир Дрозд. Уродженець 
сусіднього села — Петрушина, мав тут близьку 
рідню, не раз згадував село у своїх творах. 

У 1950-ті роки тут гостював в армійського 
друга Прокопа Хоменка майбутній Герой Украї-
ни Левко Лук’яненко. Пізніше, на схилі 1950-их, 
Прокіп був один із небагатьох, хто читав програ-
му антирадянської націоналістичної організації 
«Українська робітничо-селянська спілка», за яку 
Лук’яненко був засуджений на п’ятнадцять ро-

ків, а звеничівський водій мав чимало непри-
ємностей від чекістів… 

Звідси родом майстер гобеленів Анатолій 
Хоменко, його однофамілець, учитель і поет 
Максим Хоменко, доктор економічних наук, 
професор Микола Кужельний, проста селянка-
селекціонерка Катерина Ходаш, яка півстоліт-
тя на своєму городі проводила наукову роботу 
з вирощування безвірусної картоплі. Звідси ко-
ріння роду Сергія Костирка — сучасного росій-
ського письменника, працівника московського 
журналу «Новый мир» і одночасно літературного 
куратора сайту «Журнальный зал». 

З однаковою цікавістю читаються і хвилю-
ючі спогади про Голодомор, і роздуми про топо-
німіку села. Автор подає і велику добірку незви-
чайних пригод, і веселі усмішки звеничівців. 

«Тут і моє коріння з прадавніх козацьких літ. 
З бабусиної казки. З щирої маминої молитви. 
З щедрого батькового саду…, — пише Іван Ку-
жельний. — Моє село, як і тисячі таких в Україні, 
забуте у політичних чварах столичною владою, 
стрімко занепадає і вимирає. Ви тільки вдумай-
тесь: у 1922 році тут було 176 дворів, де мешка-
ло майже тисячу людей. А тепер постійних меш-
канців трохи більше сотні». 

Прикро, звичайно, згадувати сучасні біди 
тисячолітнього села. Можливо, колись Звени-
чів відродиться… А таки ж відродиться, адже в 
нього вже є писана історія. 

Володимир САПОН
«Буквоїд»

Як Березна була Райгородком, 
або Березинська фортеця за часів Речі Посполитої

План Березинської фортеці за Л.Пляшко 
(з позначенням брам та церков)

Є таке село — Звеничів
Петропавлівська церква Березни. ХVІІІ ст.

Герб Березни
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      Світ історії

День народження Української Гельсінської 
групи. КДБ салютує уламками цегли

Хроніка українського руху опору
9 листопада 1976 року була ство-

рена Українська Гельсінська гру-
па. 24 з 41 її членів були засуджені. 
Загалом на страсному рахунку УГГ 
— понад 550 років неволі. І п’ятеро 
смертей.

Влада була впевнена, що після «покосу» 
шістдесятників 1972 року з «українським бур-
жуазним націоналізмом», як вона йменувала 
все, що було пов’язане з проявами національ-
ної самосвідомості, не матиме ніякого клопоту 
років 10 – 15. Але вона помилилася.

Життєві сили українського народу ще не 
були вичерпані, тож, щоб засвідчити свою жит-
тєздатність і волю продовжувати боротьбу, 
з’явилася у концтаборах і в’язницях (на цій но-
вітній Січі Запорозькій, як каже Михайло Го-
ринь) нова когорта — правозахисників.

Показовою щодо цього є доля письменни-
ка Миколи Руденка.

Син шахтаря, фронтовик, парторг Спілки 
письменників, він користувався всіма приві-
леями радянського істеблішменту. Але як по-
рядна людина твердо відмовлявся давати не-
гативні характеристики на репресованих ко-
лег, зокрема єврейських письменників, звину-
вачених у «космополітизмі».

Розвінчання «культу особи Сталіна» приве-
ло його до переконання, що вчення, на якому 
будувався СРСР, хибне у своїй основі.

За критику марксизму Руденко 1974 року 
був виключений із КПРС, 1975-го — зі Спіл-
ки письменників. На початку 1970-их Руденко 
долучився до роботи на захист прав людини. 
Мав тісні стосунки з московськими правоза-
хисниками Андрієм Сахаровим, Петром Григо-
ренком, став членом радянського відділення 
«Міжнародної амністії».

18 квітня 1975 року був заарештований за 
правозахисну діяльність, але ще під час слід-
ства у зв’язку з 30-річчям Перемоги амністо-
ваний як учасник війни. Коли Руденко дома-
гався відновлення пенсії як інвалід, його в лю-
тому – березні 1976 р. шахрайським чином 

примусово піддали психіатричній експертизі. 
Але завдяки порядності лікарів не запротори-
ли до психлікарні.

Як тільки 9 листопада 1976 року Мико-
ла Руденко на прес-конференції на кварти-
рі Олександра Ґінзбурґа в Москві (в Києві не 
було акредитованих іноземних журналістів) 
оголосив про створення Української громад-
ської групи сприяння виконанню Гельсінських 
угод, через дві години у вікна його житла в Кон-
чі-Заспі під Києвом, де ночували дружина Раї-
са Руденко й Оксана Мешко, полетіли цеглини.

Жінки затулялися ковдрами й подушка-
ми, і все ж таки О.Мешко була поранена в 
плече. «Так КДБ, — жартував Руденко, — від-
салютував на честь створення УГГ».

Превентивні обшуки 23 – 24 грудня 1976 
року в членів-засновників Групи не налякали 
їх, хоча Миколі Руденкові підкинули 39 дола-
рів, Олесеві Берднику — порнографічні лис-
тівки, а в Олекси Тихого знайшли заліплену в 
глину на горищі сараю давно непридатну для 
стрільби німецьку гвинтівку (можливо, її під 

час війни сховав брат Тихого, який пішов на 
фронт і загинув).

Середовище Української Гельсінської гру-
пи виявилося досить широким і героїчно стій-
ким. Це колишні політв’язні, їхні друзі й родичі, 
це молоді люди, які не хотіли більше задихати-
ся в атмосфері офіційної брехливої ідеології.

ЦК КПРС і його «бойовий авангард» — КДБ 
— були розгублені. Адже хотілося зберегти 
«людське обличчя» перед світом. Проте вони 
не витримали і в черговий раз явили світо-
ві свій справжній лик: вдалися до випробува-
них методів — арештів найактивніших, заля-

кувань і вигнань з роботи, з інститутів тих, хто 
співчував, і всіх підозрілих.

5 лютого 1977 року за ґратами опинилися 
Микола Руденко й Олекса Тихий.

Дозвіл на арешт лідерів Московської групи 
Юрія Орлова й Олександра Ґінзбурґа, Україн-
ської — Миколи Руденка і Литовської — Тома-
са Венцлави дало Політбюро ЦК КПРС на про-
позицію Генерального прокурора СРСР Рома-
на Руденка і голови КДБ Юрія Андропова. (Про 
це стало відомо вже після розпуску КПРС).

Щодо Миколи Руденка було обумовле-
но — судити Донецьким обласним судом, для 
чого, мовляв, «є процедурні підстави»: його по-
справник Олекса Тихий живе в Донецькій об-
ласті. Але насправді суд хотіли провести пода-
лі від центрів.

М. Руденко й О. Тихий спочатку були зви-
нувачені за ст. 187-І КК УРСР — «Розповсю-
дження завідомо неправдивих вигадок, що па-
плюжать радянський державний і суспільний 
лад», максимальне покарання за це — 3 роки 
ув’язнення. Таких засуджених тримають у кар-
них таборах. Але під час слідства статтю замі-
нили на 62-у — «Антирадянська агітація і про-
паганда».

Обох засудили на максимальні терміни: 
М. Руденка за ч. 1 ст. 62 до 7 років ув’язнення 
в таборах суворого режиму і 5 років заслання 
(хоча він інвалід війни), а О. Тихого — за ч. 2 ст. 
62 — до 10 років  таборів особливого режиму 
і 5 років заслання з визнанням особливо не-
безпечним рецидивістом (Тихий уже був 1957 
року засуджений за «антирадянську агітацію»). 
Цей стандарт, за рідкісними винятками, надалі 
застосовувався до всіх членів УГГ.

М.Руденкові та О.Тихому інкримінували на-
писані та підписані ними документи УГГ (чле-
ни Групи домовилися, що кожний визнає себе 
спів автором, хоча б він тільки підписав доку-
мент; діяли і взаємні доручення підписувати 
документи, якщо хтось не міг приїхати через 
адміністративний нагляд або арешт).

Крім того, О. Тихого звинуватили в неза-
конному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 
222).

Обшуки у справі Руденка і Тихого були май-
же у всіх членів Групи, у знайомих. Як свідків 
під час слідства викликали десятки осіб з усієї 
України, з Москви.

Формально відкритий (насправді ж за-
критий) процес відбувся 23 червня – 1 липня 
1977 року в Дружківці на Донеччині, в «ленін-
ській кімнаті» «Змішторгу», заповненій «спец-
публікою». 

Щоб установу не можна було знайти, з неї 
зняли вивіску. Допитаних свідків, усупереч 
правилу, виводили із зали, піднаглядних І. Кан-
дибу та Л. Лук’яненка після допиту силоміць 
відправили додому.

Рідні Руденка і Тихого про суд довідалися 
тільки 25 червня з повісток на допит. До зали 
суду не допустили 80-річну матір Тихого, синів 
Миколу і Володимира.

Володимир намагався запросити захис-
ника з Києва, сам хотів захищати батька, але 
йому відмовили. З автобуса, що їхав у До-

нецьк, зняли Петра Вінса з товаришем. Їх від-
везли в міліцію, обшукали, забрали гроші, ку-
пили квитки на літак і відправили до  Києва. 
Петра Старчика і Кирила Подрабінека затри-
мали «для з’ясування особи» і відправили до 
Москви.

На суді не оголосили низки документів, 
зате свідком звинувачення виступив профе-
сор Донецького університету Ілля Стебун із 
твердженнями, що Тихий схиляв його до воро-
жої діяльності, даючи  на рецензію свою ма-
шинописну книгу «Мова народу. Народ» (цього 
професора М. Руденко свого часу захищав від 
звинувачень у «космополітизмі»).

Процес у справі Руденка – Тихого, незва-
жаючи на вжиті заходи, був висвітлений по Ра-
діо «Свобода». Він не дезорганізував, а навпа-
ки — ще більше активізував діяльність інших 
членів Групи, хоча кожний, хто хоч як-небудь 
був причетний до діяльності  Групи, потрапляв 
під пильний нагляд, з ним «розмовляли», його 
схиляли стати донощиком або ж звільняли з 
роботи, виключали з інституту, викидали з чер-
ги на квартиру і т. п.

23 квітня 1977 року в Києві були зааре-
штовані Микола Матусевич і Мирослав Ма-
ринович. Обом інкримінована ч. 1 ст. 62. Крім 
того, Матусевичу — ч. 1 ст. 206 «Хуліганство», 
за фактом 1972 року.

Слідство тривало більше півроку з розра-
хунку, що молоді люди не витримають психоло-
гічного тиску, покаються, і це можна буде ви-
користати для дискредитації правозахисно-
го руху. Але М. Матусевич узагалі відмовився 
брати участь у розслідуванні й у судовому про-
цесі, а М. Маринович не давав показань. Суд 
відбувся в м. Василькові Київської області 22 
– 27 березня 1978 року. Як і перші засуджені, 
ці теж не визнали за собою вини. Вирок — 7 
років ув’язнення в таборах суворого режиму і 
5 років заслання.

8 грудня 1977 року в Києві заарештований 
член Групи Петро Вінс — син ув’язненого ліде-
ра баптистів України Георгія Вінса. 30 діб аре-
шту за звинуваченням у «хуліганстві». 15 люто-
го 1978-го він одержав 1 рік за «дармоїдство».

12 грудня 1977 року в Чернігові заарешто-
ваний за звинуваченням в антирадянській агі-
тації і пропаганді Левко Лук’яненко, який пе-
ребував там під адміністративним наглядом 
після звільнення в січні минулого року. Крім 
документів Групи, йому інкримінували як анти-
радянські статті «Зупиніть кривосуддя!» — на 
захист художника Петра Рубана, «Рік свободи», 
«Проблеми інакодумства в СРСР» та інші.

Під час слідства Л. Лук’яненко мав тривале 
голодування,  відмовився від радянського гро-
мадянства. 20 липня 1978 року Чернігівський 
обласний суд у м. Городні виніс вирок: 10 років 
позбавлення волі в таборах суворого режиму 
і 5 років заслання з визнанням особливо не-
безпечним рецидивістом.

Про «відкритість» процесу свідчить хоча б 
той факт, що Оксану Мешко, яка їхала до Горо-
дні, зняли з автобуса і відправили у зворотно-
му напрямку.

У 1978 – 1980 р. були репресовані майже 
всі члени-засновники Групи, але на їхнє місце 
з упертою одержимістю йшли нові й нові люди. 
До Групи вступили Петро Вінс (лютий 1977), 
Ольга Гейко-Матусевич (14 травня 1977), Ві-

талій Калиниченко і Василь Стрільців (жов-
тень 1977), Василь Січко (26 лютого 1978), Пе-
тро Січко (30 квітня 1978), Юрій Литвин (чер-
вень 1978), Володимир Малинкович (жовтень 
1978), Михайло Мельник (листопад 1978), Ва-
силь Овсієнко (18 листопада 1978).

Вступ до Групи в кожному випадку був 
свідомим актом хоробрості й жертовності: 
адже оголошений її член перебував на волі 
лічені тижні чи місяці. 

Дехто працював як неоголошений член, 
залишаючи заяву, в якій просив вважати його 
членом Групи з моменту арешту. Були випадки 
написання наперед останнього слова, бо не 
було певності, що його вдасться виголосити на 
майбутньому суді.

Протиставляючи репресіям законність і ле-
галізм, Група 14 жовтня 1977 року подала до 
Ради Міністрів УРСР клопотання про реєстра-
цію її як громадської організації й надання їй 
офіційного статусу. Після арешту М. Руденка 
нового голову не обирали, але неформальни-
ми лідерами були Олесь Бердник (до арешту 6 
березня 1979 року) та Оксана Мешко.

Улітку 1978 року Група оприлюднила про-
грамовий документ «Наші завдання», де за-
явила, що виходить із «засад єдності  загаль-
нолюдських і національних прав українських 
громадян». Захист національних прав україн-
ців та громадян інших національностей, а та-
кож релігійних прав був поставлений на пер-
ше місце в її діяльності.

Група в особі Йосифа Зісельса захищала 
запроторених у «психіатрички», в особі Петра 
Григоренка — права кримських татар, в особах 
Петра Вінса і Ольги Гейко — права віруючих.

Загальнодемократичні тенденції в ній 
представляли Леонід Плющ, Володимир Ма-
линкович. В окремих її документах ішлося про 
соціально-економічні права.

Авторський колектив, яким вважала себе 
Група, виявився надзвичайно продуктивним: за 
три перші роки, працюючи в умовах постійного 
ризику, створено сотні висококваліфікованих, 
скрупульозно вивірених і добре зредагованих 
правозахисних документів, які склали б кілька 
томів. Це десятки меморандумів та інформбю-
летенів про порушення прав конкретних людей.

Матеріали доводилося возити до Москви, 
звідки вони передавалися за кордон. Спроба 
передати добірку матеріалів консулові США в 
Києві закінчилася побиттям і ув’язненням Пе-
тра Вінса. Багато документів вилучалося при 
обшуках і викрадалося кадебістами.

В Оксани Мешко на Верболозній, 16 про-
вели 9 обшуків. Їй кілька разів перекопали 
садок. У хаті навпроти встановили пост із ка-
мерою нічного бачення, а на саму її було 
вчинено збройний напад, щоб довес-
ти літню жінку до інфаркту.

Василь СтусВасиль Стус

Микола РуденкоМикола Руденко

Василь ОвсієнкоВасиль Овсієнко

В'ячеслав ЧорновілВ'ячеслав Чорновіл

Левко Лук'яненкоЛевко Лук'яненко
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День народження Української Гельсінської 
групи. КДБ салютує уламками цегли

Хроніка українського руху опору
Для підтримки правозахисно-

го руху в Україні українська діаспора 
вже в листопаді 1976 року створила Ва-

шингтонський комітет Гельсінкських гарантій 
для України (Богдан Ясень — псевдонім Осипа 
Зінкевича), який разом з видавництвом «Смо-
лоскип» ім. В.Симоненка збирав і видавав мате-
ріали УГГ українською та англійською мовами, 
популяризував діяльність Групи у правозахис-
них і політичних колах світу.

Згодом почав діяти Американський громад-
ський комітет сприяння виконанню Гельсінк-
ських угод (Роман Купчинський). Коли ж за кор-
доном опинилися Петро Григоренко (США) та Ле-
онід Плющ (Франція), у жовтні 1978 року почало 
діяти Закордонне представництво УГГ. До нього 
долучилися Надія Світлична, Ніна Строката-Ка-
раванська.

З 1979 року за кордоном почав виходити 
«Вісник репресій в Україні» українською та ан-
глійською мовами (редактор-упорядник Н. Світ-
лична). Документи Групи, що потаємно надходи-
ли з України, публікувалися в періодиці й вихо-
дили окремими виданнями.

Надія Світлична почала вести передачі на 
Радіо «Свобода» про правозахисний рух — їх, 
попри глушіння, потай слухала вся мисляча 
Україна.

22 травня 1978 року до Групи вступив за-
сланий до Якутії після ув’язнення В’ячеслав 
Чорновіл.

У лютому 1979 року оголосила себе члена-
ми УГГ ціла група політв’язнів і засланців: Окса-
на Попович, Богдан Ребрик, Василь Романюк 
(згодом — Патріарх Володимир), Ірина Сеник, 
Стефанія Шабатура, Данило Шумук, Юрій Шухе-
вич-Березинський (тепер він каже, що насправ-
ді з ним не зв’язалися).

У жовтні 1979-го членами Групи стали Йо-
сиф Зісельс, Зіновій Красівський, Ярослав Ле-
сів, Петро Розумний, Іван Сокульський, пізніше 
Микола Горбаль (21 січня 1980), Михайло Го-
ринь (листопад 1982), Валерій Марченко (жов-
тень 1983), Петро Рубан (1985).

З 1979 року КДБ розгорнуло проти Групи 
справжню війну. Репресії проти причетних до 
неї набули мафіозного характеру.

Україною прокотилася хвиля карних проце-
сів проти правозахисників за цинічно сфабри-
кованими справами: «дармоїдство» (Петро Вінс), 
«опір міліції» (Василь Овсієнко, Юрій Литвин), 
«хуліганство» (Вадим Смогитель, Василь Доліш-

ній), «спроба зґвалтування» (Микола Горбаль, 
В’ячеслав Чорновіл), «порушення паспортно-
го режиму» (Василь Стрільців), «незаконне збе-
рігання зброї» (Петро Розумний), «виготовлен-
ня, зберігання і збут наркотиків» (Василь Січко, 
Ярослав Лесів).

Україна стала свого роду полігоном КДБ, де 
випробовувалися найбрутальніші методи. При-
четних до Групи били невідомі особи чи міліція 
(Петра Вінса, Юрія Литвина, Василя Долішньо-
го), жінкам погрожували зґвалтуванням (Ользі 
Гейко), підкидали  документи (Михайлові Гори-
ню), за захист рідних ув’язнювали дружин (та ж 
Ольга Гейко-Матусевич, Раїса Руденко), матерів 
(76-літню Оксану Мешко).

Ніхто із членів Групи не виходив на волю: не-
задовго до звільнення, а то й у день звільнення 
жертві фабрикували нову справу (Василь Овсі-
єнко, Юрій Литвин, Микола Горбаль, Василь і 

Петро Січки, Ярослав Лесів, Іван Сокульський, 
Ольга Гейко, Василь Барладяну).

Тільки такими методами на початку 1980-
их років удалося фактично припинити діяль-
ність Групи.

Усього до Групи за час її існування всту-
пила 41 особа. (Крім них, УГГ 1982 року попо-
внилася двома іноземними членами — естон-
цем Мартом Ніклусом і литовцем Вікторасом 
П’яткусом, а наприкінці 1987 року було кооп-
товано ще шістьох).

24 з 41 були засуджені у зв’язку з член-
ством у Групі. Вони відбули в концтаборах, 
в’язницях, психіатричках, на засланні понад 
170 років. Загалом же на страсному рахунку 
39 членів Групи — понад 550 років неволі.

Група розплатилися п’ятьма життями: Ми-

хайло Мельник наклав на себе руки напередод-
ні неминучого арешту 9 березня 1979 року.

Чотири в’язні табору особливого режиму 
ВС-389/36 (селище Кучино Чусовського р-ну 
Пермської обл.) загинули в неволі: Олекса Ти-
хий — 5 травня 1984, Юрій Литвин — 4 вересня 
1984, Валерій Марченко — 7 жовтня 1984 і Ва-
силь Стус — 4 вересня 1985.

Тільки один член УГГ — Володимир Малин-
кович — був вигнаний за кордон уночі проти 1 
січня 1980 року, немалою мірою тому, що він не 
українець.

Ось подальша, після арешту Л. Лук’яненка, 
далеко не повна, хроніка репресій проти УГГ.

8 грудня 1978 р. ув’язнений на 3 роки за ст. 
187-1 активіст руху євреїв за виїзд, член УГГ Йо-
сиф Зісельс (м.Чернівці). Через три роки після 
звільнення, 19 жовтня 1984 — ще на 3 роки за 
цією ж статтею.

9 січня 1979 року Василь Стрільців (м. До-
лина Івано-Франківської обл.) засуджений на 3 
місяці виправних робіт за «образу» директора 
школи — трирічної давнини, а 25 жовтня він за-
арештований за «порушення паспортного режи-
му» за ст. 196 — 2 роки. 22 жовтня 1981 звину-
вачений за ч. 1 ст. 62 — 7 років таборів суворо-
го режиму і 4 роки заслання.

За сфабрикованою справою «опір міліції» (ч. 
2 ст. 188-1) 7 – 8 лютого 1979 на 3 роки засу-
джений Василь Овсієнко (с. Леніне, нині Став-
ки, Радомишльського р-ну Житомирської обл.). 
9 червня 1981 заарештований у таборі й засу-
джений за ч. 2 ст. 62 ще на 10 років таборів осо-
бливого режиму і 5 років заслання. Особливо 
небезпечний рецидивіст.

6 березня 1979 року заарештований Олесь 
Бердник, Київ. Ч. 2 ст. 62, 6 років особливого 
режиму і 3 роки заслання. Особливо небезпеч-
ний рецидивіст.

6 липня 1979 батько й син Петро і Василь 
Січки (м. Долина Івано-Франківської обл.) за-
арештовані і засуджені за ст. 187-1 на 3 роки. 
Батько — суворого режиму, син — посиленого. 

Їхній молодший син і брат Володимир (не 
член УГГ) 4 грудня 1981 р. після безпідставного 
виключення з університету відмовився служити 
у війську і був засуджений на 3 роки.

Петра Січка 16 червня 1982 р. за тією ж ст. 
187-1, а Василя Січка 3 грудня 1982 р. за «збері-
гання наркотиків» (які йому підкинули в тумбоч-
ку), не звільняючи, засудили ще на три роки.

6 серпня 1979 р. заарештований за звину-
ваченням в опорі міліції (ч. 2 ст. 188-1) Юрій Лит-

вин (с. Барахти Васильківського р-ну Київської 
обл.). 3 роки карних таборів суворого режиму. 
Заарештований у таборі 2 березня 1982 р., за ч. 
2 ст. 62 засуджений ще до 10 років таборів осо-
бливого режиму і 5 років заслання. Особливо 
небезпечний рецидивіст.

3 жовтня 1979 р. заарештований у с. Пше-
ничне Солонянського р-ну Дніпропетровської 
обл. Петро Розумний — «незаконне зберіган-
ня холодної зброї» (вилучили кишенькового но-
жика, коли їздив до політзасланця Євгена Свер-
стюка в Сибір), ст. 222-3, 3 роки карних таборів.

23 жовтня 1979 р. заарештований у Киє-
ві за сфабрикованим звинуваченням у «спробі 
зґвалтування» Микола Горбаль. 5 років карних 
таборів суворого режиму. За день до звільнення 
порушена справа за ч. 2 ст. 62 — 8 років таборів 
особливого режиму і 5 років заслання. Особли-
во небезпечний рецидивіст.

15 листопада 1979 р. заарештований у м. 
Болехів Івано-Франківської обл. за сфабрико-
ваним звинуваченням у виготовленні та збу-
ті наркотиків (ст. 229) Ярослав Лесів. 2 роки 
ув’язнення. У травні 1981 р. знову заарештова-
ний у таборі за таким самим звинуваченням — 
5 років.

29 листопада 1979 р. заарештований у м. 
Васильківка Дніпропетровської області Віталій 
Калиниченко. Ч. 2 ст. 62. 10 років таборів осо-
бливого режиму і 5 років заслання. Особливо 
небезпечний рецидивіст.

20 лютого 1980 р. в Одесі заарештована 
Ганна Михайленко, яка була неоголошеним чле-
ном Групи. 8 років катувань у психіатричках.

12 березня 1980 р. заарештований у м. 
Моршині Львівської обл. Зіновій Красівський і 
відправлений досиджувати невідбутий термін 8 
місяців та заслання 5 років.

12 березня 1980 р. заарештована в Києві 
Ольга Гейко-Матусевич. 3 роки за ст. 187-1 у 
карному таборі. У момент звільнення заарешто-
вана за ч. 1 ст. 62 — ще 3 роки таборів суворо-
го режиму.

2 квітня 1980 р. на засланні в Якутії 
В’ячеславові Чорноволу пред’явлене сфабри-
коване звинувачення у «спробі зґвалтування» 
— 5 років карних таборів.

11 квітня 1980 р. у Дніпропетровську за-
арештований член Групи Іван Сокульський, а 1 
липня — близький до Групи Григорій Приходь-
ко (с.Александрополь Синельниківського р-ну 
Дніпропетровської обл.). Засуджені до 5 років 
в’язниці, 5 років таборів особливого режиму і 5 
років заслання. Визнані особливо небезпечни-
ми рецидивістами. 3 квітня 1986 р. Сокульський 
засуджений у в’язниці м.Чистополь ще на 3 роки 
за сфабрикованим звинуваченням у «хуліган-
стві» (ч. 2 ст. 206).

14 травня 1980 р. заарештований у Києві 
Василь Стус, який прилучився до УГГ ще восени 
1977 року, будучи на засланні в Магаданській 
області. Ч. 2 ст. 62. 10 років таборів особливого 
режиму і 5 років заслання. Особливо небезпеч-
ний рецидивіст.

Кадебісти не посоромилися на саме Різд-
во Христове, 7 січня 1981 року, з особливим 
цинізмом засудити на півроку позбавлен-
ня волі й  5 років заслання за ч. 1 ст. 62 май-
же 76-літню киянку Оксану Мешко, перед тим 
протримавши її 75 діб на психіатричній екс-
пертизі. Оксану Мешко везли етапом на берег 
Охотського моря 108 діб. 

30 червня 1980 р. за співпрацю з членами 
УГГ у с. Гута-Логанівська Малинського р-ну на 
Житомирщині заарештований Дмитро Мазур. 
Ч. 2 ст. 62, 6 років таборів суворого режиму і 
5 років заслання. На засланні був тяжко поби-
тий, двічі тікав і двічі (у жовтні 1986 та в лютому 
1988) був засуджений на 1 рік карних таборів.

23 березня 1981 р. у м. Пустомити Львів-
ської області  заарештований останній в Україні 
член-засновник УГГ — Іван Кандиба. Ч. 2 ст. 62. 
10 років таборів особливого режиму і 5 років 
заслання. Особливо небезпечний рецидивіст.

15 серпня 1981 р. заарештована дружина 
М. Руденка Раїса — формально не член Групи, 
але її «неодмінний секретар». Ч. 1 ст. 62, 5 ро-
ків таборів суворого режиму і 5 років заслання.

3 грудня 1981 р.  у Львові заарештували Ми-
хайла Гориня, підкинувши примітивно сфабри-
ковані «антирадянські» тексти — насправді ж 
за підготовку 4 – 7 бюлетенів УГГ, на чому його 
не змогли спіймати. Ч. 2 ст. 62. 10 років таборів 
особливого режиму і 5 років заслання. Особли-

во небезпечний рецидивіст. Формально М. Го-
ринь був прийнятий до Групи в прогулянковому 
дворику табору Кучино в листопаді 1982 року.

2 вересня 1982 р. на засланні в Актюбин-
ській області Казахстану заарештований за ст. 
56, ч. 2 (аналог ст. 62 КК УРСР) близький до Гру-
пи Зорян Попадюк. Як прооперований на тубер-
кульоз, засуджений на 10 років таборів не осо-
бливого, а суворого режиму та 5 років заслання.

21 жовтня 1983 р. заарештований журна-
ліст Валерій Марченко (Київ). Ч. 2 ст. 62. 10 ро-
ків таборів особливого режиму і 5 років заслан-
ня. Особливо небезпечний рецидивіст.

29 листопада 1985 р. у м. Прилуках Черні-
гівської обл. заарештований Петро Рубан. Ч. 2 
ст. 62. 9 років таборів особливого режиму і 5 
років заслання. Особливо небезпечний реци-
дивіст.

Увесь цей час тривали репресії проти звіль-
нених політичних в’язнів, які виявляли найменші 
ознаки нонконформізму.

Їх не приймали на роботу за фахом (Кузьма 
Матвіюк, Ігор Кравців, Надія Світлична, Гри-
горій Маковійчук, Любомир Старосольський, 
Ганна Михайленко, Василь Лісовий, Олесь Сер-
гієнко, Євген Пронюк, Василь Долішній та інші).

Їм кожні півроку продовжували адміні-
стративний нагляд, щоразу посилюючи його, 
пред’являли попередження за Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 25 грудня 1972 року 
про кримінальну відповідальність. 

Василь ОВСІЄНКО, 
політв’язень комуністичного режиму 

(«Українська правда» — «Історична правда», 
09.11.2010)

Олекса ТихийОлекса Тихий

Юрій ЛитвинЮрій Литвин

Олесь БердникОлесь Бердник

Оксана МешкоОксана Мешко

Михайло ГориньМихайло Горинь
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Олександр  Невський на колінах перед Великим ханом Батиєм. 
Хромолітографія. Кінець XIX ст.

ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Олександр Невський (1221 – 
1263) — князь Новгородський (1236 
– 1240, 1241 – 1252, 1257 – 1259), 
васал Золотої Орди, за ярликом хана 
якої формально — князь Київський 
(1249–1263), з 1243 року — князь у 
Великому Новгороді та з 1249 року 
— Великий князь Володимирський.
Другий син Ярослава III Всеволодо-
вича від його третьої дружини Рос-
тислави Ігорівни, дочки Мстислава 
Удатного. 

Украй суперечлива постать істо-
рії і яскравий приклад міфотворен-
ня. Мало який князь удостоївся у на-
щадків водночас і таких почестей, і 
такої нищівної критики. Істина, схо-
же, десь посередині, й Олександр не 
був ні таким видатним діячем, як ба-
гато його славних предків, ні таким 
уже лиходієм, порівняно з іншими 
князями того мутного часу.

Олександр канонізований пра-
вославною церквою ще на Москов-
ському соборі 1547 року, його іме-
нем названі церкви і одна з великих 
святинь православ’я — Олександро-
Невська лавра в Санкт-Петербурзі, 
де він і перепохований. У Російській 
імперії до самого її кінця, майже два 
століття існував орден Олександра 

Невського, відновлений в СРСР у 
часи Другої світової війни, коли ко-
муністична влада почала «загра-
вання» з російською історією. Олек-
сандр Невський здобув перемогу в 
російському проекті 2008 року «Ім’я 
Росії» (аналог українського проекту 
«Великі українці»).

Між тим, Олександр особли-
во нічим не відзначився ні в сен-
сі «собіранія земель», ні на ратному 
полі. Власне, вся його гучна слава 
пов’язана з двома невеликими бит-
вами: Невською — 1240 року, коли 
він переміг шведів, і так званим Льо-
довим побоїщем на Чудському озері 
1242 року, де переміг німецьких ли-
царів. Затяті опоненти Олександра 
або досить резонно говорять про не-
значимість цих локальних боїв, або 
взагалі твердять, що князь не брав 
у них участі, бо був дитиною — ви-
водять йому зовсім інший рік наро-
дження. 

Що можна сказати більш певно: 

Олександр не виявляв особливої не-
приязні, тим більше опору монголь-
ським завойовникам, натомість слу-
жив їм і використовував у внутріш-
ньополітичних інтригах. Але чи бага-
то князів виявляло цей опір, і хто не 
інтригував? Деякі дослідники прямо 
звинувачують Олександра в сабота-
жі опору русичів монгольським за-
войовникам і стверджують: якби не 
це, Русь ще тоді, невдовзі після на-
вали Батия, звільнилася б від мон-
гольського ярма. Однак було так, як 
було. Хоч аналіз історії цілком допус-
тимий. Навряд чи послаблена дво-
ма століттями міжусобиць слабка 
(за суттю — вже колишня) Київська 
Русь змогла б противитися імперії, 
яка простягалася від Китаю до За-
хідної Європи. Втім, про деякі діяння 
князя треба сказати відверто. 

У роки навали Батия на суздаль-
ську землю (1237 – 1238) ні Олек-
сандр, ні його батько Ярослав Все-
володович, ні молодші брати Яро-
слава опору не чинили, тому не були 
знищені татаро-монголами. Суттє-

вою сторінкою біографії Олександра 
було його «заслання» в Золоту Орду, 
спочатку ще за її засновника Батия, 
потім за його нащадків. Урешті, це 
була звична практика завойовників 
— брати в заручники синів правите-
лів. Дарувавши великокняжий Во-
лодимирський престол Ярославові, 
Батий витребував у Сарай його сина 
Олександра. Прибувши туди підліт-
ком, Олександр жив там немало ро-
ків. Безсумнівно, він якоюсь мірою 

перейнявся величчю новоутвореної 
держави, номінально — частини мо-
гутньої Монгольської імперії, її во-
йовничістю, залізною дисципліною. 
І навіть побратався із сином Батия 
Сартаком. 

Далі княжич, а після вбивства 
в Монголії батька вже князь Олек-
сандр під час князювання в Новго-
роді й навіть у Володимирі періодич-
но мешкав в Орді.

Чорною сторінкою біографії 
Олександра вважають те, що він не 
лише зрадив і здав монголам свого 
брата Андрія, котрий спершу посів 
великокняжий престол, а й зірвав 
виступ русичів проти монголів. Ан-
дрій уклав союз із Данилом Галиць-
ким і спробував виступити проти Зо-
лотої Орди. Щойно довідавшись про 
заколот брата, Олександр негайно 
з’явився в  Орді й доповів про все 
Батию. Андрій був розгромлений 
татарами і мусив тікати до Сканди-
навії. Утім, за кілька років був про-
щений і повернувся на Русь. Навіть 
могутній князь Данило Галицький, 
котрий 1255 року отримав корону 
короля від Папи Римського і власни-
ми силами, без союзників Північно-
Східної Русі і без західних хрестонос-
ців завдав поразки ординцям, уре-
шті мусив визнати владу Орди. 

Олександр Невський слухняно 
виконував накази Орди про перепис 
населення на Русі. Ці акції були не 
просто статистикою, а засобом по-
неволення. Адже облік вівся для на-
кладення данини на населення за-
гарбаних земель. Не випадково це 
населення постійно противилося пе-
реписам. Але Олександр жорстоко 
придушував ці виступи. 

1263 року на Русі спалахнув чер-
говий заколот проти Орди: у Володи-
мирі, Суздалі, Ростові, Переяславлі, 
Ярославі й інших містах люди вби-
ли татарських збирачів ясаку (дани-
ни). Одночасно на Орду готував по-
хід Іран. Хан Берке поставив вимогу 
перед Олександром провести набір 
русичів до війська Орди, чого раніше 
не практикували. Олександр поїхав 
в Орду, щоб спробувати відмовити 
хана від цього наміру. Князь знову 
затримався там не на один місяць, 
а на зворотній дорозі 14 листопада 
1263 року помер у Городці на Волзі.

Далі облишимо хронологію ве-
ликокняжого правління на престо-
лі Володимира, який почергово за-
ймали брати Олександра Невсько-
го. А підемо далі по лінії його прямих 
нащадків, котрі теж періодично ово-
лодівали цим престолом, але посту-
пово переміщали центр державнос-
ті з Володимира, що слабнув, до Мо-
скви, що міцнішала. 

Дмитро Олександрович (1250 
– 1294), син Олександра Невсько-
го і його дружини Олександри, дочки 
полоцького князя Брячислава. Олек-
сандр Невський позбавив права на 
спадщину свого старшого сина Ва-
силя, котрий відмовився проводити 

в Новгороді, де княжив, ординський 
перепис. Розлючений Олександр по-
ставив на княжіння в Новгороді сина 
Дмитра. Втім, після смерті батька во-
лелюбні новгородці 1264 року про-
гнали юного князя. Той повернув-
ся до  свого уділу в Переяслав-За-
ліський. Далі минули роки участі в 
князівських міжусобицях, княжін-
ня в тому ж Новгороді, а великокня-
жий престол у той час займали його 
дядьки. І лише 1276 року, коли по-
мер останній з його дядьків, Вели-
кий князь Володимирський Василь 
Ярославич, Дмитро зайняв велико-
княжий престол. Звичайно, за зго-
дою Золотої Орди. У її столиці Сараї 
уважно стежили за князівською вер-
хівкою Русі, вміло сіяли між нею чва-
ри. У 1281 – 1282 роках молодший 
брат Дмитра Андрій виклопотав в 
Орді ярлик на велике княжіння і дві-
чі приводив татар на Русь, поки не 
зайняв престолу. Втім, уже наступ-
ного 1283 року Дмитро, скористав-
шись міжусобицями в самій Орді, по-
вернув владу. Потім Андрій за допо-
могою татар знову сів на трон. Уре-
шті  Дмитрові набридли ці чвари, він 
остаточно відмовився від влади і по-
їхав у свій Ярославль. Дорогою за-
хворів, постригся в монахи і помер.

Данило Олександрович (1261 
– 1303), наймолодший син Олек-
сандра Невського, засновник Мос-
ковської династії Рюриковичів, пер-
ший удільний князь Московський 
(з дворічного віку, а фактично кня-
жив з 1277 року). Малим був узятий 
на виховання рідним братом бать-
ка Ярославом Ярославичем, Вели-
ким князем Володимирським. Після 
смерті дядька опинився у відданому 
йому в спадок щойно виокремлено-
му Московському князівстві, мало-
му і бідному порівняно з князівства-
ми його братів. Утягнутий в міжусоб-
ну боротьбу братів Андрія і Дмитра, 
прагнув їх примирити, хоча схилявся 
на бік Дмитра. Коли престол Володи-
мира остаточно перейшов до Андрія, 

Данило очолив проти нього силь-
ний московсько-тверсько-переяс-
лавський союз. Проте  Данило й далі 
відзначався миролюбством, і до від-
критого військового конфлікту між 
братами не дійшло. Єдине — Дани-
ло прагнув бути максимально само-
стійним від Володимира Великого і 
потихеньку розбудовував своє Мос-
ковське князівство. Про зростання 
впливу Москви свідчить той факт, 
що Данило на якийсь час був запро-
шений княжити до Великого Новго-
рода. У 1300 році успішно воював 
із Рязанню, захопивши її місто Ко-
ломну. Після смерті свого двоюрід-
ного брата Івана Переяславського 
Данило приєднав до Московського 
князівства і Переяслав, у минулому 
— вотчину багатьох княжичів. Почи-
налося оте саме «собіраніє» земель 
довкола Москви — де зброєю, де ку-
півлею, де родичівськими зв’язками. 

Данило розумів, яке значен-
ня має для будь-якого князівства 
його столиця. Не пізніше 1282 року 
він заснував на березі Москви-рі-
ки перший у місті чоловічий Данилів 

монастир. 1296 року заснував Бого-
явленський монастир, а 1300 року 
спорудив храм Святих Апостолів Пе-
тра і Павла. За свідченням літописів, 
князь постійно дбав про свою столи-
цю і її людей. 

Був канонізований православ-
ною церквою.

Справжнім зачинателем збиран-
ня земель довкола Москви став син 
Данила Іван Калита. Але спершу ко-
ротко — про княжіння старшого сина 
Данила.

Юрій Данилович (1291 – 1325), 
Московський князь (1303 – 1325), 
Великий князь Володимирський 
(1318 – 1322), князь Новгородський 
(1322 – 1325). У 1311 році захопив 
Нижній Новгород. У 1317 році в Зо-
лотій Орді одружився на сестрі хана 
Узбека Кончаці й отримав титул гур-
гана, тобто зятя Чингізидів. У 1317 
році був розгромлений Михайлом 
Тверським неподалік Твері, втік до 
Орди, де добивався від хана Узбека 
розправи над своїми опонентами, 
принагідно звинувативши Михайла 
Тверського в отруєнні своєї дружи-
ни, сестри хана. Михайло Тверський 
був страчений 1318 року в Орді, піс-
ля чого Юрій отримав ярлик на Вели-
ке Володимирське князівство.

Син Михайла Тверського Дмитро 

визнав владу Юрія і передав йому 
данину, зібрану для Орди із Твер-
ського князівства. Натомість Юрій 
присвоїв цю данину, пустив в обіг, 
щоб отримати відсотки. Хан Узбек 
розгнівався і віддав велике кня-
жіння Дмитру Тверському, а Юрія 
викликав до Орди. Юрій став про-
сити прощення і випрошувати зно-
ву ярлик на велике княжіння. Але 
тут,  в Орді, його таки знайшов Дми-
тро Тверський і в нападі гніву зару-
бав. За таке самоправство ординці 
невдовзі стратили й самого Дмитра 
Тверського, а велике княжіння Воло-
димирське віддали його брату Олек-
сандру. Ось такі криваві чвари. 

Але Володимир Великий усе 
більше втрачав свою велич. Тому 
наша хронологія знову повертаєть-
ся до Москви, де став княжити мо-
лодший син Данила, онук Невського 
Іван Калита, з якого почалося справ-
жє «собіраніє зємєль» Московією.

Петро АНТОНЕНКО
Продовження. Поч. у №№ 39 – 43.

Далі буде

Так  творилися міфи: радян-
ський фільм 1938 року  «Олек-
сандр Невський», який зняв ви-
датний режисер Сергій Ейзен-
штейн. У ролі князя — відомий 
актор Микола Черкасов.

Жодного давньоруського кня-
зя, навіть Володимира Великого 
і його батька Святослава Хоро-
брого не зображали так піднесе-
но, як їхнього далекого нащадка 
Олександра. Олександро-Невська лавра

Данилівський монастир
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Хвильовий
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Той самий політ Орвілла Райта
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Вороний
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Пілсудський

Борис
Грінченко

Патріарх 
Володимир

Російський 
історик: «Росія 
— спадкоємиця 
Орди»
Росія є спадкоємицею 

монголо-татарської Золо-
тої Орди. Про це під час 
свого виступу перед сту-
дентами Московського 
держуніверситету в ефі-
рі російського телекана-
лу «Культура» заявив ро-
сійський історик, профе-
сор, академік історико-
філологічного відділення 
Російської академії наук 
Юрій Пивоваров.

«Багато в чому сучас-
на Русь, московська, потім 
петербурзька, радянська 
і сьогоднішня, є... спадко-
ємицею Золотої Орди, хоча 
і Київської Русі теж», — ска-
зав академік.

Учений мав на ува-
зі устрій державного апа-
рату, який виключає будь-
яку «спробу» демократії. 
«Це був неймовірний об-
сяг влади в однієї людини, 
— зазначив Пивоваров. — 
Монгольський тип влади, 
коли одна людина — все, а 
решта — ніщо».

За словами академіка, 
монгольський варіант вла-
ди заперечує будь-який до-
говір, будь-яку співпрацю 
і згоду між двома сторо-
нами. «Монгольська вла-
да — це виключно влада 
насильства», — зазначив 
Ю. Пивоваров. Він вважає, 
що російські царі охоче пе-
рейняли цю модель побудо-
ви державного апарату. На 
думку вченого, незважаю-
чи на звільнення від монго-
ло-татарського ярма, куль-
тура Орди пустила глибоке 
коріння в Московській дер-
жаві.

«Ставка Орди була пе-
ренесена в Кремль», — на-
прикінці сюжету проциту-
вав історик слова філосо-
фа Георгія Федотова.

Опубліковані 
документи про 
дружбу Сталіна 
і Гітлера
Харківська правоза-

хисна група (ХПГ) опублі-
кувала архівні докумен-
ти про теплі радянсько-ні-
мецькі стосунки в 1939 – 
1941 роках.

Про це повідомив ке-
рівник ХПГ Євген Захаров.

Добірка архівних да-
них має назву «СССР – Гер-
мания. 1939. Документы 
и материалы о советско-
германских отношениях 
с апреля 1939 г. по июнь 
1941 г.».

Це репринт литовського 
видання 1989 року, у двох 
томах.

Видається з нагоди 
75-річчя початку Другої сві-
тової війни та пакту Моло-
това – Ріббентропа, наго-
лосили в ХПГ.

5 грудня 
1791 — помер Вольфганг Амадей 

Моцарт, видатний австрійський ком-
позитор.

1803 — народився Федір Тютчев, 
російський поет.

1867 — на-
родився Юзеф 
Пілсудський, ви-
значний поль-
ський військо-
вий і державний 
діяч, перший ке-
рівник відродже-
ної Польщі (очіль-
ник держави в 
1918 – 1922 рр., 
прем’єр-міністр 
у 1926 – 1928 і 
1930 р.).

1878 — на-
родився Олександр Олесь (Кандиба), 
український письменник, поет, громад-
ський діяч.

1879 — у США запатентували пер-
шу автоматичну телефонну станцію. 

1931 — більшовики підірвали 
храм Христа Спасителя в Москві. 

1936 — ухвалена сталінська Кон-
ституція СРСР.

6 грудня 
1240 — монголо-татарські війська 

на чолі з ханом Батиєм захопили, спа-
лили та зруйнували Київ.

1693 — народився Микола Ханен-
ко, український політик і державний 
діяч Гетьманщи-
ни, генеральний 
хорунжий, суддя, 
правник, дипло-
мат.

1871 — на-
родився Микола 
Вороний, україн-
ський поет і пись-
менник, перекла-
дач, режисер доби 
Розстріляного Від-
родження.

1903 — народився Микола Колес-
са, український композитор, диригент, 
педагог.

1913 — народився Микола Амо-
сов, визначний учений у галузі кардіо-
хірургії й біокібернетики.

1917 — парламент Фінляндії ухва-
лив рішення про відокремлення зі 
складу Росії та отримання статусу не-
залежної держави. 

1991 — Верховна Рада ухвалила 
Закони «Про оборону України», «Про 
Збройнi сили України», якими проголо-
шено створення ЗСУ.

День Збройних сил України. 

7 грудня 
1769 — засновано орден святого 

великомученика Георгія Побідоносця, 
найвищу військову нагороду Росії. 

1811 — народився Микола Устия-
нович, український письменник, поет і 
громадський діяч, посол до галицько-
го сейму, священик. У 1868 р. — один 
зі співзасновників та очільників «Про-
світи». Виступав за єдність Галичини і 
Наддніпрянщини.

1870 — помер Михайло Вербиць-
кий, український композитор, хоровий 
диригент, громадський діяч, священик, 
автор українського гімну «Ще не вмер-
ла Україна».

1900 — народилася Катерина Бі-
локур, майстриня народного декора-
тивного живопису.

8 грудня 
1878 — народився Михайло Оме-

лянович-Павленко, український вій-
ськовий діяч, генерал-полковник Армії 
УНР. Був головнокомандувачем УГА, 
командував операціями І Зимового по-
ходу. Помер у Парижі.

1991 — у Віскулях (Біловезь-
ка пуща) президенти України Леонід 
Кравчук, РРФСР — Борис Єльцин і го-
лова Верховної Ради Республіки Біло-
русь Станіслав Шушкевич підписали 
документи про ліквідацію СРСР і ство-
рення СНД. 

9 грудня 
1861 — народився Євген Чикален-

ко, український громадський діяч, ме-
ценат культури, агроном, землевлас-
ник, видавець, публіцист. У 1908 р. був 
ініціатором заснування Товариства 
українських поступовців. Доклався до 
заснування українських щоденних га-
зет на Наддніпрянщині — «Громадська 
думка» (1906) і «Рада» (1906 – 1914).

1863 — наро-
дився Борис Грін-
ченко, український 
письменник, уче-
ний-мовознавець, 
один з організа-
торів товариства 
«Просвіта».

1925 — наро-
дився Патріарх Во-
лодимир (Василь 
Романюк), україн-
ський православ-

ний релігійній 
діяч, богослов, 
дисидент, бага-
торічний в’язень 
сталінських і 
брежнєвських та-
борів, член Укра-
їнської Гельсін-
ської групи. Па-
тріарх Київський 
і всієї Руси-Украї-
ни УПЦ Київсько-
го патріархату в 
1993 – 1995 рр.

1990 — лідер «Солідарності» Лех 
Валенса всенародним голосуванням 
обраний першим президентом Польщі.

10 грудня 
1821 — народився Микола Некра-

сов, російський поет і прозаїк. 
1845 — шотландець Роберт Томп-

сон запатентував у Лондоні пневма-
тичні шини. 

1896 — помер Альфред Нобель, 
шведський хімік, інженер, винахідник 
(зокрема динаміту), громадський діяч, 
меценат. Засновник Нобелівської пре-
мії.

1948 — Генеральна асамблея ООН 
ухвалила Загальну декларацію прав 
людини. Відтоді 10 грудня відзначаєть-
ся як День прав людини. 

11 грудня
1856 — народився Георгій Плеха-

нов, діяч російського і міжнародного 
соціалістичного руху, теоретик і пропа-
гандист марксизму. 

1872 — народився Андрiй Яковлiв, 
український учений, громадсько-полі-
тичний дiяч, юрист, педагог. У 1917 – 
1918 рр. член Української Центральної 
Ради, директор її канцелярії, директор 
департаменту чужоземних зв’язків мі-
ністерства закордонних справ.

1909 — народився Микола Лебідь, 
активіст ОУН. Від 1941 р. — заступник 
Степана Бандери в ОУН (б). Також — 
один із засновників Української Голов-
ної Визвольної Ради, генеральний се-
кретар закордонних справ УГВР.

1918 — народився Олександр Со-
лженіцин, російський письменник, 
політв’язень, лауреат Нобелівської 
премії з літератури 1970 р. 

12 грудня 
1890 — народився Андрій Мель-

ник, український громадський, вій-
ськовий і політичний діяч. Був полков-
ником армії УНР. Організатор форма-
ції Січових стрільців у Києві, Україн-
ської військової організації. З 1938 р. 
— голова Проводу ОУН (м), «мельників-
ської». У 1957 р. висунув ідею створен-
ня світового об’єднання українців на 
еміграції, реалізовану 1967 р. зі ство-
ренням Світового конгресу вільних 
українців.

1955 — британський інженер Кріс-
тофер Кокерел запатентував судно на 
повітряній подушці.

1979 — Політбюро ЦК КПРС ухва-
лило рішення про введення військ до 
Афганістану. 

13 грудня 
1877 — народився Микола Леон-

тович, український композитор.
1893 — на-

родився Микола 
Хвильовий (Фіті-
льов), український 
письменник, гро-
мадський діяч.

1928 — наро-
дився Євген Свер-
стюк, український 
громадський діяч, 
доктор філософії, 

дисидент.
1963 — після швидкоплинної 

хвороби нирок, викликаної побит-
тям, помер Василь Симоненко, укра-
їнський поет-«шістдесятник», діяч руху 
дисидентів.

14 грудня 
1583 — помер Іван Федорович 

(Федоров), перший відомий україн-
ський гравер. Заснував друкарні в Мо-
скві й Острозі, працював також у Льво-
ві й Литві.

1654 — народився Данило Апос-
тол, гетьман Лівобережної України у 
1727 – 1734 рр. (останній загально-
обраний). 

1799 — помер Джордж Вашинг-
тон, батько-засновник США, перший 
президент Сполучених Штатів у 1789 
– 1797 рр.

1840 — народився Михайло Ста-
рицький, український письменник, 
поет, визначний театральний і культур-
ний діяч.

1911 — експедиція норвежця Руа-
ля Амундсена у складі шести осіб і 16 
собак уперше в історії людства досягла 
Південного полюса. 

1989 — помер Андрій Сахаров, ви-
значний радянський фізик і громад-
ський діяч, лауреат Нобелівської пре-
мії миру 1975 р., академік. Співтво-
рець водневої бомби, активний бо-
рець за права людини. 

2000 — помер Мирослав-Іван Лю-
бачівський, кардинал, предстоятель 
Української греко-католицької церкви 
в 1984 – 2000 рр.

15 грудня 
1699 — указом царя Петра I в 

Московії замість літочислення від «со-
творіння світу» введено юліанський 
календар, відлік і святкування Ново-
го року перенесено з 1 вересня на 1 
січня. 

1791 — у США після ратифікації 
набув чинності Білль про права — де-
сять поправок і доповнень до консти-
туції 1787 р., які законодавчо закрі-
пили основні цивільні права (свобода 
совісті, слова і друку, зборів і носіння 
зброї). 

1934 — розстріляні Григорій Ко-
синка та Кость Буревій, українські 
письменники, обвинувачені сталін-
ською владою в причетності до націо-
налістичної терористичної організації.

16 грудня 
1775 — народилася Джейн Остін, 

англійська письменниця.
1872 — народився Антон Денікін, 

російський воєначальник, один із го-
ловних керівників Білого руху 1918 – 
1920 рр.

17 грудня 
1897 — на Харківському парово-

зобудівному заводі збудували перший 
український паровоз. 

1903 — початок авіаційної ери: 

американець Орвілл Райт у Кітті Хок 
(штат Північна Кароліна) здійснив 
перший у світі політ на літаку, важчо-
му за повітря, сконструйованому ним 
разом із братом Уїлбером. Політ три-
вав 12 секунд, «Флаєр-1» подолав від-
стань 260 м.

1908 — народився Юрій Шеве-
льов (псевдо — Шерех), український 
науковець, славіст-мовознавець, іс-
торик літератури, письменник, кри-
тик, професор Гарвардського і Ко-
лумбійського університетів, інозем-
ний член НАНУ (1991). Був президен-
том Української вільної академії наук 
у США.

18 грудня 
1892 — наро-

дився Микола Куліш, 
український драма-
тург доби Розстріля-
ного Відродження. 

19 грудня 
1915 — народи-

лася Едіт Піаф (Гас-
сіон), французька 

співачка й акторка, шансоньє, одна 
з найвідоміших естрадних співачок 
світу.

1919 — народився Микола Лукаш, 
визначний український перекладач, 
мовознавець, дисидент.

1920 — народився Микола Руден-
ко, український письменник, дисидент 
і політв’язень радянських часів, від 
1976 р. — засновник і перший голова 
Української групи сприяння виконанню 
Гельсінських угод.

Календар 
Чернігівщини

5 грудня 1885 р. у с. Озеричі на 
Чернігівщині народився Микола Фед-
ченко, підполковник Армії УНР.

7 грудня 1891 р. у м. Ніжині наро-
дився Іван Хімченко, підполковник Ар-
мії УНР. 

7 грудня 1894 р. у с. Галиця Ніжин-
ського повіту народився Іван Дубовий, 
полковник Армії УНР. 

8 грудня 1858 р. у м. Городні наро-
дився Микола Волкович, учений-хірург, 
академік ВУАН. 

10 грудня 1881 р. у м. Ніжині наро-
дився Олександр Грузинський, філолог, 
літературознавець. 

11 грудня 1774 р. у м. Борзні на-
родився Данило Велланський, учений-
медик.

15 грудня 1896 р. у с. Валки При-
луцького повіту народився Степан Са-
мійленко, підполковник Армії УНР. 

16 грудня 1879 р. на Чернігівщи-
ні народився Олександр Пучковський, 
полковник Армії УНР. 

16 грудня 1883 р. у м. Козельці на-
родився Віктор Глуздовський, підпол-
ковник Армії УНР. 

19 грудня 1879 р. у м. Сновську 
народився Іван Ададуров, хімік, про-
фесор.

 
Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Календар всесвітньої історії

ГРУДЕНЬ
5 — апп. від 70-ти Філімона і Архипа й 
мц. рівноап. Апфії.
6 — день благовірного великого кня-
зя Олександра Невського.
7 — день святої великомучениці Кате-
рини. Мч. Меркурія Смоленського.
8 — віддання святкування Введення у 
храм Пресвятої Богородиці.
9 — св. Інокентія, єп. Іркутського.
10 — ікони Божої Матері «Знамення».

11 — прмч. й ісп. Стефана Нового.
12 — мч. Парамона і з ним 370-ти муч.
13 — апостола Андрія Первозваного.
14 — прор. Наума.
15 — прор. Авакума.
16 — прп. Сави Сторожевського (Зве-
нигородського).
17 — великомучениці Варвари і мц. 
Юліанії.
18 — прп. Сави Освяченого.
19 — святителя Миколи Чудотворця.

Церковний православний календар
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«Величне століття. Роксолана»
Актори і ролі турецького телевізійного роману

В Україні на телеканалі «1+1» завер-
шено трансляцію найвідомішого телевізій-
ного серіалу Туреччини «Величне століття. 
Роксолана». Він з величезним успіхом про-
йшов останніми трьома  роками по всій пла-
неті, десятками країн. На екрані — Туреч-
чина XVI століття, правління найвидатнішо-
го турецького султана Сулеймана Пишного 
(1494 – 1566). За час його 46-річного прав-
ління Османська імперія набула своєї най-
більшої могутності. Разом з тим телероман 
показує не лише політичні, суспільні події в 
Туреччині і Європі, жорстокі часи пізнього 
Середньовіччя. Ще більший акцент зробле-
но на особистостях історичних персонажів, 
складних, часто трагічних переплетіннях їх-
ніх доль. А в центрі сюжету — кохання сул-
тана і його дружини Хюррем, так її назвали 
в палаці султана. І це добре відомий персо-
наж нашої історії — українська дівчина На-
стя Лісовська, котру юною викрали татари і 
вивезли на продаж як рабиню. Настя потра-
пила в гарем султана Сулеймана і збудила 
в ньому таке гаряче кохання (переконливо 
показане у серіалі), що стала законною дру-
жиною султана, відігравала величезну роль 
у житті держави. 

З цілком очевидних причин турецький 
телероман викликав величезний інтерес в 
Україні. 139 серій мільйони глядачів дивили-
ся на одному подиху. Cеріал вражає масш-
табністю відтворення історії, психологіз-
мом, напруженим сюжетом, кількістю пер-
сонажів.

Цей телероман відкрив дорогу на наші 
екрани для кількох інших турецьких серіа-
лів, уже з сучасного життя. Але вони не мо-
гли перевершити успіх «Величного століт-
тя». До речі, щойно на екрани каналу «1+1» 
вийшов новий турецький серіал — «Ко-
рольок — пташка співоча». Це вже третя 
екранізація відомого роману класика ту-
рецької літератури Решата Нурі Гюнтекі-
на. Одну з двох головних ролей грає Бурак 
Озчівіт, виконавець ролі Балі-бея у «Ве-
личному столітті».

А тепер — про турецьких акторів, вико-
навців головних ролей. Переважно це мо-
лоде покоління митців, середній вік їх — від 
30 до 40 років, декому нема й 30-ти. Навіть 
виконавець головної ролі Халіт Ергенч має 
всього 44 роки, а в серіалі йому довелося 
«прожити» майже півстоліття, від 26 до 72 
років життя султана.

Усі актори мають гарну європейську 
освіту, дехто володіє кількома мовами. Вони 
з успіхом знімаються в багатьох країнах, ви-
ступають в інших сферах мистецтва. 

Ось вони, сучасні турецькі митці великої 
розвинутої країни. Ролі й актори.

Султан Сулейман 
Халіт Ергенч. 

Народився 30 квітня 
1970 року в Стамбу-
лі, в сім’ї актора Са-
їта Ергенча. Закін-
чив університет. Де-
який час працював 
вокалістом і танцю-
ристом. Добре заре-
комендував себе в 
телесеріалі «Чорний 
янгол». Продовжував 
грати в театрі, зніма-
тися в серіалах. 

Ергенч, окрім Сулеймана, зіграв ще одно-
го видатного співвітчизника — Мустафу Кема-
ля Ататюрка.

Халіт — відмінний танцюрист і співак.

Роксолана, Хюррем
Мер’єм Узер-

лі. Народилася 12 
серпня 1983 року 
в Касселі в Німеч-
чині. Батько — ту-
рок, мати — німке-
ня. У 2000 – 2003 
рр.  вивчала актор-
ську майстерність 
в Гамбурзі. Брала 
участь у  невеликих 
театральних про-
ектах. З 2003-го по 

2008 рр. знімалася в німецьких короткоме-
тражних фільмах. З 2011 року брала участь у 
зйомках серіалу «Величне століття. Роксола-
на». Після  третього сезону серіалу залишила 
його, оскільки 10 лютого 2014 року народила 
дочку.

Роксолана, Хюррем
В а х і д е 

Перчин. Наро-
дилася 13 черв-
ня 1965 року (Із-
мір, Туреччина) 
в сім’ї грецьких 
емігрантів, що 
переїхали до Ту-
реччини. Бать-
ко — водій ван-
тажівки, мати 
— домогоспо-
дарка. Вступи-
ла на факультет 
образотворчого мистецтва (театральне відді-
лення). Працювала в місцевому театрі. У 2003 
році переїхала до Стамбула. Великим успіхом 
для неї стала роль у серіалі «Назвала я її Фері-
ха». У 2013 році стала зніматися в серіалі «Ве-
личне століття», замінивши Мер’єм Узерлі, що 
пішла через вагітність.

Ібрагім-паша, найближчий соратник і 
товариш султана, великий візир (головний мі-
ністр) Османської імперії. Страчений султаном 
унаслідок палацових інтриг. 

Окан Яла-
бик. Народив-
ся 13 грудня 1978 
року в Стамбу-
лі. Закінчив від-
ділення драми 
С т а м б у л ь с ь к о -
го університету. 
З 1998 року пра-
цює в театрі. Того 
ж року Окан почав 
свою телевізійну 
кар’єру. Окрім ро-
лей у театрі й на те-

лебаченні, актор займається озвученням ігор, 
рекламних роликів та анімаційних фільмів. Ві-
домий і як співак.

Хатідже Султан, сестра султана Су-
леймана. Дружина Ібрагіма-паші, мати його ді-
тей. Після страти чоловіка покінчила самогуб-
ством, померла на руках у султана. 

Сельма Ергеч. 
Народилася в Ні-
меччині 1 листопада 
1978 року в сім’ї лі-
каря-турка і медсе-
стри-німкені. Закін-
чила школу в Німеч-
чині, вчилася у Вели-
кобританії, Франції, 
в Стамбульському 
університеті, на ме-
дичному факульте-
ті університету міста 
Адана, працювала 
стажистом у медич-

ній клініці. З 2003 року почала брати уроки ак-
торської майстерності. Як модель Сельма є об-
личчям марки Selamlique. 

Мустафа, старший син султана від його 
наложниці Махідевран Султан, спадкоємець 
престолу. У результаті інтриг Роксолани був 
звинувачений у бунті проти батька і страчений 
за його наказом. 

М е х м е т 
Гюнсюр. Наро-
дився 8 травня 
1975 року в Стам-
булі. Закінчив уні-
верситет, факуль-
тет журналістики. 
Окрім зйомок у  
кіно, був учасни-
ком групи «Dawn». 
Також часто пра-
цює моделлю, 
пр е д с т ав ляючи 
відомі марки. У 

2006 році одружився з Катериною Моджіо (іта-
лійська режисерка-документалістка). Подруж-
жя мешкає в Римі й виховує трьох дітей.

Селім, другий син султана від Роксолани, 
після страти Мустафи —  спадкоємець престо-
лу. Після смерті батька — наступний 11-ий сул-
тан імперії. 

Енгін Озтюрк. 
Народився 28 ве-
ресня 1986 року 
в Стамбулі, в сім’ї 
відставного солда-
та і домогосподар-
ки. Рід його батька 
— з Болгарії, а сім’я 
матері — емігранти 
з Греції. Вищу осві-
ту отримав в Анка-
рі в державній кон-
серваторії. У 2012 
році закінчив теа-
тральний факуль-
тет. Неодружений. Він говорить: «Моє життя 
зараз дуже насичене: зйомки в серіалі, театр, 
навчання. Немає часу на особисте життя. Зви-
чайно, краще б хтось з’явився в моєму житті. 
Кохання — це прекрасне почуття, що хвилює».

Баязид, третій син султана від Роксо-
лани. Пішов війною на брата Селіма через під-
ступність і підлість останнього. Програв битву і 
був страчений Селімом разом з чотирма свої-
ми синами, начебто за повелінням султана. 

Арас Ійнемлі. 
Народився 25 серп-
ня 1990 року в Стам-
булі. Закінчив Стам-
бульський технічний 
університет, факуль-
тет авіаційної техні-
ки. Популярність мо-
лодому акторові при-
несла роль у серіалі 
«Безцінний час». Ак-
тора почали запро-
шувати і на ролі пер-
шого плану. Виріс у 
сім’ї, яка шанує і по-
важає мистецтво. 

Його брат — добре відомий у Туреччині пись-
менник, сестра — знаменита вокалістка. Арас 
неодружений. Батьки його родом з Кавказу.

Міхрімах Султан, єдина донька Су-
леймана і Роксолани. Була закохана в Балі-
бея, але батьки віддали її заміж за Рустема-
пашу. 

Пелін Карахан. Народилася 6 жовтня 
1984 року в Анкарі. Закінчила Анатолійський 
університет. Знімалася в рекламі. Першу роль 
отримала в серіалі «Мрійники», що транслю-
вався в Туреччині з 2007 по 2011 роки. Була 
у шлюбі з тренером Ердинчем Бекіроглу. Пара 
розлучилася в листопаді 2013 року. На по-
чатку 2014 року  актриса зав’язала стосунки 
з турецьким бізнесменом Бедрі  Гюнтаєм. 24 
червня 2014 року вони одружилися. 

Шах Султан, сестра султана, дружина 
великого візира. Пізніше вислана султаном зі 
столиці. 

Деніз Чакир. Народилася 31 грудня 1982 
року в Анкарі. Вчилася в державній консерва-

торії на театральному відділенні. Працювала 
в кіно і рекламі. Також відома театральними 
роботами, зокрема за  Шекспіром. Упродовж 
кількох років Деніз працювала  фотомоделлю. 
За опитуванням журналу «Forbes» Деніз Чакир 
— одна з найкрасивіших жінок Туреччини. 

Рустем-паша, один з наступних після 
Ібрагіма-паші великих візирів імперії. Зять сул-
тана, одружений на його доньці Міхрімах. 

Озан Гювен. 
Народився 19 
травня 1975 року в 
Німеччині. Турець-
кий актор, продю-
сер, автор сцена-
ріїв. Закінчив від-
ділення сучасного 
танцю Стамбуль-
ського універси-
тету. Акторську 
кар’єру розпочав 
1998 року в телеві-
зійних серіалах.

Нігяр-калфа, старша над наложни-
цями гарему. Коханка Ібрагіма-паші. Мала від 
нього доньку. Покінчила життя самогубством. 

Філіз Ахмет. Народилася 15 квітня 1981 
року в столиці Республіки Македонії. У період 
Боснійської війни разом з усією родиною пе-
реїхала до Швеції. У цій країні дівчина закін-
чила медичний ліцей. Повернувшись у рідне 
місто Скоп’є, вступила до академії  мистецтв. 
Окрім цього, актриса навчалася в Турецькій 
театральній консерваторії, в якій вона досі 
продовжує працювати. Знялася в  багатьох ту-
рецьких фільмах. Володіє досконало турець-
кою, македонською, албанською, шведською, 
англійською, сербською і трохи болгарською 
мовами. 

Сюмбюль-ага, начальник гарему, єв-
нух. Наставник наложниць — один з найбільш 
наближених до султана людей. 

Селім Бай-
рактар. Наро-
дився 17 червня 
1975 року в Іраку. 
Коли йому випо-
внилося 13 років, 
родина знайшла 
притулок у Туреч-
чині. Селім закін-
чив Державне те-
атральне училище 
в Анкарі.

Балі-бей, охоронець покоїв султана, 
одна з найбільш доверіних осіб володаря. 

Бурак Озчівіт. Народився 24 грудня 
1984 року в Стамбулі. Закінчив університет, 
де отримав ступінь бакалавра мистецтв.  Свою 
кар’єру починав як модель у модельному біз-
несі. 2007 року знявся в головній ролі в повно-
метражному фільмі «Musallat». 
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Несподівані 
думки
 Багато говорити 

— це ще не значить добре 
сказати, а от добре говори-
ти — значить багато сказа-
ти. (Демосфен).

 Несправедливість 
— це те, що заважає мені 
жити на власний розсуд. 
(Семюел Батлер).

 Істинне життя людини 
— те, про яке вона навіть не 
підозрює. (Семюел Батлер).

 У всякої нормаль-
ної людини буває період, 
коли вона віддає перевагу 
вигадці перед фактом, бо 
факт — це те, чим людина 
зобов’язана світу, тоді як 
фантазія — це те, чим світ 
зобов’язаний їй. (Гілберт 
Кійт Честертон). 

 Життя серйозне 
завжди, але жити завжди 
серйозно — не можна. (Гіл-
берт Кійт Честертон).

Було колись...
ДІОГЕН 
(404 – 323 рр. до н. е.) 
Грецького філософа 

Діо гена запитали, яка тва-
рина, на його думку, найне-
безпечніше кусається. Діо-
ген відповів: «З хижаків — 
наклепник, а з ручних зві-
рів — облесник».

Славнозвісний полко-
водець Олександр Маке-
донський розмовляв з Діо-
геном біля його бочки і, за-
хоплений відповідями му-
дреця, сказав:

— Проси все, що хо-
чеш!

— Відступи трошки, — 
попросив Діоген, — ти мені 
затуляєш сонце.

Арістотель 
(384 – 322 рр. до н. е.)
Великого філософа і 

вченого Арістотеля спитали:
— Чому заздрісники 

завжди чимось засмучені?
— Тому що їх сушать не 

тільки власні невдачі, а й 
успіхи інших.

Куточок 
гумору

Трагедія чоловіка: одру-
жувався на красивій — ви-
явилася розумною. 

На Одеському 
Привозі

Огрядна жіночка запи-
тує продавця:

— Чим Ви годуєте своїх 
курей?

— Навіщо це Вам?
— А я теж хочу так схуд-

нути!

* * *
Бабця дорікає продав-

цеві:
— Очі твої безсоромні! 

Що ж ти такі огірки прода-
єш? Жовті, скорчені — тьху!

— Ой, матусю, Ви кра-
ще на себе подивіться!

* * *
Біля викладених горою 

фруктів стоїть чоловік. Дов-
го дивиться на довжелез-
ні ціни і запитує продавця: 
«Вибачте, це у вас написані 
ціни чи номери телефонів?»

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.

Що читають в «Інтермеццо»

Ці та інші цікаві книги можна придбати в Черні-
гівському культурно-мистецькому центрі «Інтер-
меццо» (вул. Шевченка, 9).

Микола Воротиленко Микола Воротиленко 
«Заповіт Петра І. Голодомор»«Заповіт Петра І. Голодомор»
Книга розкриває призабуту і приховану українську іс-Книга розкриває призабуту і приховану українську іс-

торичну правду. Ту правду, що пролягла чорною трагічною торичну правду. Ту правду, що пролягла чорною трагічною 
стрічкою через долю українського народу. Книга багато в стрічкою через долю українського народу. Книга багато в 
чому викриває міфи Московії.чому викриває міфи Московії.

Зміст:Зміст:
Варвари ІІ тисячоліття, або Міф про російську культу-Варвари ІІ тисячоліття, або Міф про російську культу-

ру. Москвини про себе. Вислови чужинців про москвинів. ру. Москвини про себе. Вислови чужинців про москвинів. 
Совершенно секретно 5. Указ Петра. Походження мос-Совершенно секретно 5. Указ Петра. Походження мос-
ковської мови. Переселення в Україну з інших республік. ковської мови. Переселення в Україну з інших республік. 
Війни, розпочаті Московією. Кількість засуджених і по-Війни, розпочаті Московією. Кількість засуджених і по-
мерлих у таборах. Десять заповідей Л. Троцького. Гене-мерлих у таборах. Десять заповідей Л. Троцького. Гене-
ральна угода між НКВС та гестапо. Нота МЗС Німеччини ральна угода між НКВС та гестапо. Нота МЗС Німеччини 
уряду СРСР від 21.06.1941. Чого ми не знали. Кількість уряду СРСР від 21.06.1941. Чого ми не знали. Кількість 
військ і озброєння основних учасників Другої світової ві-військ і озброєння основних учасників Другої світової ві-
йни. Виступ Сталіна на нараді Комінтерну перед підписан-йни. Виступ Сталіна на нараді Комінтерну перед підписан-
ням Пакту Ріббентропа – Молотова. Українські науково-ням Пакту Ріббентропа – Молотова. Українські науково-
термінологічні словники, що їх знищили москвини в 1933 термінологічні словники, що їх знищили москвини в 1933 
році. Перепис населення в Російській імперії у 1897 році. році. Перепис населення в Російській імперії у 1897 році. 
Переписи населення СРСР 1926 року, 1939 року. Пото-Переписи населення СРСР 1926 року, 1939 року. Пото-
ки переселення жителів Росії у вимерлі райони України ки переселення жителів Росії у вимерлі райони України 
в 30-х роках ХХ століття. Райони найбільш компактного в 30-х роках ХХ століття. Райони найбільш компактного 
проживання українців на Кубані та Північному Кавказі в проживання українців на Кубані та Північному Кавказі в 
1926 році.1926 році.

Іван Корсак Іван Корсак 
«Мисливці за маревом»«Мисливці за маревом»
Іван Корсак воскрешає забуті імена знакових для 

України постатей, котрі пов’язані з Волинським краєм: 
Арсеній Мацієвич, гетьманич Орлик, В’ячеслав Липин-
ський, отаман Чайка, капелан УНР Павло Пащевський. 
«Мисливці за маревом» — роман здебільшого сучас-
ний. Однак уплетена канва минувшини, зокрема історії 
життя шляхтича-волинянина, громадського діяча, пое-
та й борця за православ’я Данила Братковського (а це 
період від другої половини XVII століття по 1702 рік), ро-
бить цей твір історико-сучасним.

Михайло Слабошпицький: «Це книжка, якої нам 
дуже було треба. Коли ми живемо на межі морального 
дефолту, раптом говориться про людину, яка сповідува-
ла справжні цінності. Братковський ціною життя оби-
рає те, що не продається…».

Головний герой «сучасної» частини роману — біз-
несмен Денис Поліщук. Попри те, що має справу із за-
роблянням грошей, є людиною чесною. Якось він зна-
ходить старий дзбан, в якому були  поезії Данила Брат-
ковського. Читаючи вірші поета, козака, шляхтича, 
дипломата й сучасника Івана Мазепи, Денис поверта-
ється думками на три століття назад і осмислює жит-
тя людини з бездоганною моральною репутацією. Зре-
штою філософія, дух Данила Братковського перетікає 
у Дениса. 

Сергій Сулімовський переміг 
на міжнародному фестивалі 

у Фінляндії
У місті Турка (Фінлян-

дія) відбувся Третій між-
народний конкурс хорів, 
інструментальної музики 
та академічного вокалу, 
в якому брали участь ко-
лективи і солісти з бага-
тьох країн Європи, зокре-
ма  Фінляндії, Швеції, Да-
нії, Іспанії, Німеччини. 

Україну мав честь представляти соліст 
Чернігівського обласного філармонійного цен-
тру фестивалів та концертних програм, лау-
реат міжнародних конкурсів Сергій Сулімов-
ський. Він і став переможцем у номінації «Ака-
демічний сольний вокал». 

У напруженій творчій боротьбі Сергію до-
помагала концертмейстер, заслужений діяч 
мистецтв України Світлана Пилипенко.

Програма, яку виконував Сергій Сулімов-
ський, була високо оцінена журі конкурсу. Це 
твори Я. Сібеліуса («Гімн Таїс»), М. Лисенка 
(арія Петра з опери «Наталка Полтавка»), Дж. 
Пуччіні (арія Каварадоссі з опери «Тоска»).

Сергій Сулімовський, окрім конкурсних 
прослуховувань, узяв участь у концерті друж-
би «Нехай співає весь світ!» та в гала-концерті.

Для учасників фестивалю була організо-
вана насичена екскурсійна програма по міс-
тах Турка, Гельсінкі, Наанталі, а також до Сток-
гольма (Швеція). 

Артисти завітали 
до Замглайського будинку-

інтернату для дітей-інвалідів
Артисти Чернігівського філармонійного 

центру побували з благодійним концертом у 
Замглайському будинку-інтернаті для дітей-ін-
валідів. Тут живуть 97 дівчат у віці від 6 до 35 
років з обмеженими фізичними і розумовими 
здібностями. Але дівчата, які з нетерпінням че-
кали на цей захід, і самі підготували невелич-
ку концертну програму. Артисти були глибоко 
вражені цими номерами, наповненими сер-
дечним теплом, дитячою невимушеністю.

Діти щиро нагороджували оплесками учас-
ників концерту — заслужених артистів України 
Володимира Гришина і Миколу Збарацького, 
лауреата міжнародних конкурсів Марину Мак-
кей, солісток Ніну Коцур та Юлію Венську.

Директор будинку-інтернату Сергій Мо-
гильний подякував за чудову програму і разом 
з дітьми сподівається, що артисти невдовзі за-
вітають знову.

 Виставка  Юрія Мазуренка 
у Варшаві

У рамках постійно діючої експозції «Му-
зей Майдану» в столиці Польщі в приміщенні 
«Українського світу» (ul. Nоwy Swiat, 63) 5 груд-
ня відкриється виставка художника з Черніго-
ва Юрія Мазуренка. Вона триватиме до като-
лицького Різдва, 25 грудня. Організатор ви-
ставки — фонд «Відкритий діалог», за підтрим-
ки посольства України в Польщі. Це вже друга 
виставка художника в Польщі, перша з успіхом 
пройшла в червні.

Ювілейні виставки 
Анатолія Шкурка

Народний художник 
України Анатолій Шкурко 
недавно відзначив 90-річ-
чя. Дві ювілейні виставки 
чернігівця демонструються 
в його рідному місті: у ви-
ставковому залі Спілки ху-
дожників (просп. Миру, 34) і 
в художньому музеї на Валу. 

Молодіжний фестиваль 
«Мистецькі барви-2015»
ХІV міжнародний молодіжний фестиваль 

«Мистецькі барви-2015» відбудеться 8 – 11 
січня у Прилуках. 

Організатори – шоу-агенція «P R O свято», 
благодійна організація «Мистецькі барви», за 
підтримки Прилуцької міської ради, Департа-
менту культури і туризму, національностей та 
релігій Чернігівської облдержадміністрації, 
Прилуцького гуманітарно-педагогічного коле-
джу ім. І. Франка.

Фестиваль проводиться з метою підтрим-
ки і розвитку творчих здібностей дітей та моло-
ді, посилення патріотичного виховання.

У фестивалі можуть брати участь молодіж-
ні й дитячі творчі колективи, окремі виконавці 
у віці від 6 до 35 років з України та зарубіжжя. 

Номінації фестивалю: вокал, хореографія, 
інструментальний жанр.

Виступи учасників поділяються за вікови-
ми категоріями.

Заявки приймаються до 31 грудня 2014 року.
План проведення фестивальних заходів на 

сайті www.artcolors.com.ua
Лауреати будуть нагороджені дипломами і 

пам’ятними подарунками.
Консультації з питань проведення фести-

валю, зокрема щодо витрат на організацій-
ний внесок, проживання, харчування, про-
їзд, можна отримати за телефонами: 050-
668-29-81; 066-421-88-07; 050-684-96-86; 
050-313-08-35; 093-56-82-039; тел./факс 
04637-5-07-70.

Дещо про 
блискавку
 Температура блискавки може перевищувати 30000 

градусів за Цельсієм — це приблизно в 5 разів більше, ніж 
температура поверхні Сонця.

 Чоловіки гинуть від удару блискавки приблизно в 6 
разів частіше, ніж жінки.

 При ударі блискавки пісок перетворюється на скло. 
Після грози можна виявити скляні смуги в піску.

 Під час 6-годинної грози на території США в небі ся-
яли 15000 блискавок. Було враження, що блискавки горять 
постійно.

 У найвищу будівлю у світі — Сі-Ен-Тауер — блискавки 
б’ють приблизно 78 разів на рік.

 1998 року в Демократичній Республіці Конго під час 
футбольного матчу в поле вдарила блискавка. Усі 11 грав-
ців команди гостей загинули на місці, ще 30 глядачів отри-
мали опіки, але футболісти-господарі поля залишилися не-
ушкодженими.

 Американець Рой Салліван, який служив догляда-
чем національного парку в штаті Віргінія, пережив сім пря-
мих ударів блискавки в період з 1942 по 1977 роки, що вва-
жається світовим рекордом. Через шість років, у 71-річному 
віці, Салліван покінчив життя самогубством через нерозді-
лене кохання.

 Корисна порада: під час грози не слід знаходитися на 
відкритих пагорбах. Також не підходьте до високих дерев, що 
стоять окремо. Різні дерева по-різному притягують блискавку:  
найнебезпечнішими  є  дуб і тополя, найбезпечнішими —  бе-
реза і клен. Зі ста ударів блискавки в дерева на дуб припадає 
54, на тополю — 24, натомість на березу і клен —  жодного.

 Якщо вас ужали-
ла бджола, змажте ура-
жене місце свіжим мо-
лочним соком кульбаби. 
Біль швидко мине, й опу-
ху не буде. 

 Риба при смажен-
ні не розвалиться, якщо 
її потримати посоленою 
10 – 15 хвилин.

 Перед чищенням 
риби покладіть її на хви-
лину в гарячу воду: лус-
ка легко зчищатиметься, 
особливо якщо попере-
дньо видалити плавники.

 Зім’ятий, але ці-
лий м’яч для настільно-
го тенісу легко виправи-
ти,  якщо опустити його в 
окріп.

 Варені буряки лег-
ко почистяться, якщо, ви-
тягши з окропу, занурити 
їх у холодну воду. 

Літературно-мистецька панорама

У світі цікавогоКорисні Корисні 
порадипоради


