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22 січня — День Соборності 
України
22 січня 1919 року було проголошено 
об’єднання всіх українських земель 
в єдину соборну державу — Українську 
Народну Республіку. 
22 січня — проголошення 
1918 року незалежної Української 
Народної Республіки. 

29 січня — 
День пам’яті Героїв Крут
97-а річниця героїчного бою українських 
військових проти російських агресорів, 
що відбувся біля станції Крути 
на Чернігівщині 29 січня 1918 року. 

6

Сьогодні і найближчими днями 
ви ще встигнете передплатити 

нашу газету на лютий 
і наступні місяці року. 

Передплата на «Світ-інфо» триває
Усі поштові відділення й листоноші області 

продовжують передплату на газету на 2015 рік. 
Передплатна ціна — всього 6 гривень на місяць.
Передплатний індекс «Світ-інфо» — 86514.
Також наше видання продається вроздріб — 

у кіосках Укрпошти, відділеннях і райвузлах зв’язку. 
Ті, кому газета «Світ-інфо» вперше потрапила до 

рук, можуть ознайомитися з її попередніми номерами 
в бібліотеках області, а також у нашому корпункті — 
культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» (вул. Шев-
ченка, 9), де можна отримати цей і попередні номери 
«Світ-інфо». 

Як і досі, основними темами газети є:
Усе цікаве про події в області, Україні і світі.

Політика, екологія, соціальні проблеми.

Інтерв’ю з відомими людьми.

Публікації з раніше невідомої нам історії України, 
Радянського Союзу.

Культура, мистецтво, спорт, у світі цікавого.

Проза і поезія відомих письменників світу.

Конкурси і вікторини.

Сторінка здоров’я.

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Щиро дякуємо 

всім передплатникам!
Газета вперше була подана на передплату в систе-

мі державної Укрпошти. І в нас уже є перші сотні пе-
редплатників. Редакція висловлює щиру вдячність усім 
передплатникам газети! Адже саме завдяки вам «Світ-
інфо» виходитиме і розвиватиметься й далі. 

Долучайте нових читачів! 
Тепер збільшення передплатного тиражу газети 

значною мірою залежить від вас самих, шановні чи-
тачі. Адже наше видання ще не так відоме, особливо 
в районах, селах. Тому, прочитавши газету, покажіть 
її своїм друзям, знайомим, колегам, запропонуйте та-
кож передплатити її. Чим більше буде передплатників, 
тим міцнішою буде газета в інформаційному просторі 
області. 

Ігор 
ЛУЦЕНКО, 
народний 
депутат 
України 

Сьогод-
ні україн-
ська влада 
офіційно визнала, що наша ро-
тація в Донецькому аеропорті 
відбувається через російський 
блок-пост. Характерно, що це 
сталося ЛИШЕ після того, як у 
мережі з’явилися неспростовні 
візуальні докази діяльності та-
кого блок-посту. До того офіцій-
ні українські особи все запере-
чували (інколи досить агресив-
но).

«Неофіційно» це було відо-
мо давно. Як відомо і про те, що 
наказами командування ЗСУ 
обмежувалися можливості ве-
дення вогню по російських вій-
ськах, що декілька разів у Піски 
під Донецьком надходив наказ 
відступити. І лише непокора до-
бровольчих батальйонів змушу-
вала «офіційну» Україну робити 
вигляд, що це її воля — воюва-
ти за Донецький аеропорт і три-
мати Піски.

Можна тільки порадувати-
ся, наскільки мало авторите-
ту в нинішнього керівництва у 
Збройних силах і наскільки ба-
гато в долі країни вирішують 
справжні польові командири.

Принагідно хочу підкресли-
ти юридичний факт: право — 
на боці польових командирів, 
а не начальства. Встановлення 
будь-яких «зон розмежування» з 
терористичним воїнством, фак-
тичне визнання за російськими 
військовими права контролю-
вати частину території України 
є повністю незаконним. Укра-

їнське законодавство, навпаки, 
зобов’язує найвищих посадов-
ців держави давати відсіч зо-
внішній агресії — і не віддава-
ти ні клаптика території ворогу, 
якщо інше не передбачено між-
народними угодами.

Що стосується так званих 
Мінських угод, то вони ні в яко-
му разі не є частиною міжнарод-
ного права. Україна не виступа-
ла в них стороною. Громадяни 

України (?) Кучма і Медведчук 
не були повноважними пред-
ставниками на цих переговорах 
— принаймні жоден відкритий 

указ Президента про це не го-
ворить. Як не відомо й про будь-
яких інших осіб, котрих офіційно 
уповноважували стати сторо-
ною переговорів у Мінську.

Більше того, директиви для 
міжнародних перемовників має 
затверджувати Кабмін, а Ка-
бінет Міністрів, наскільки свід-
чать відкриті джерела, таких ди-
ректив не давав нікому. І врешті 
— найголовніше: у нас парла-

ментська республіка, і всі між-
народні угоди мають бути за-
тверджені парламентом. Звіс-
но, на розгляд  парламенту ні-

чого подібного ніхто й не думав 
вносити.

Отже, не існує ніяких «Мін-
ських угод». І дії керівництва 
держави з посиланням на них 
— це схоже, наприклад, на пе-
ревищення повноважень з осо-
бливо тяжкими наслідками.

Сподіваюся, в майбутньому 
ми зможемо покарати винних 
не тільки за розстріл Небесної 
сотні, за вкрадені мільярди з 
бюджету, а й за злочини найви-
щих осіб на цій народній війні.

 «Українська правда», 
09.01.2015

Довідка про автора 
Луценко Ігор Вікторович — 

редактор і журналіст Інтернет-
видань, громадський діяч, еконо-
міст за освітою. На виборах 2014 
року обраний депутатом Київ-
ської міської ради за списком 
партії «Батьківщина».

Народився 10 листопада 
1978 року в родині лікарів у Києві. 

Є одним із засновників гро-
мадського руху «Збережи старий 
Київ». Під час подій Євромайда-
ну був заступником коменданта 
протестного табору в Києві. Зран-
ку 21 січня 2014 року Ігоря Луцен-
ка викрали невідомі з Жовтневої 
лікарні Києва разом з іншим ак-
тивістом — Юрієм Вербицьким. 
Обох вивезли в ліс за Києвом, 
жорстоко побили. Невдовзі Вер-
бицького знайшли мертвим, Лу-
ценка — з важкими травмами. 

З початком війни на Донба-
сі Ігор Луценко воює в зоні АТО, 
доброволець, боєць батальйону 
«Азов».

На парламентських виборах 
2014 року обраний депутатом 
Верховної Ради 8-го скликання 
за списком партії «Батьківщина», 
третій номер списку після Надії 
Савченко та Юлії Тимошенко.

Спершу — про Ігоря Луцен-
ка, щоб зрозуміти таку його ка-
тегоричність щодо цієї дивної ві-
йни на Донбасі. Ігор давно зна-
ний своєю безкомпромісністю у 
громадській роботі. Коли був де-
путатом Київради, активно бо-
ровся з корупцією, за збережен-
ня історичного обличчя древньої 
столиці України.

Обраний депутатом парла-
менту держави, Ігор, як і чима-
ло інших активістів Майдану, що 
вперше прийшли в Раду, не хоче 

бути безсловесним кнопкода-
вом. Він висловив своє обурен-
ня способом нічного ухвалення 
бюджету в ніч на 29 грудня і низ-
ки законів, що передували цьо-
му. Про це написав у своєму бло-
зі «Пітьма перед ранком» («Укра-
їнська правда», 29.12.2014). 
Варто зацитувати: «Ми побачи-
ли, що у стінах парламенту — 
парламенту нема. Ми побачили, 

що в костюмах народних депута-
тів сидять переважно не народні 
депутати». 

«У парламентській респу-
бліці, якою номінально нібито є 
Україна, нищити парламент як 
головну інституцію — означає 
нищити основи держави».

«Схоже, сотні життів тут, у Ки-
єві, і тисячі там, на Сході, — поки 
що недостатня ціна, щоб майбут-

нє стало сьогоднішнім днем.
Але воно обов’язково стане. 

У нас ще буде парламент віль-
них, розумних, чесних». 

Тепер щодо надрукованого 
тексту про АТО (точніше — війну) 
на Донбасі. Мова про один кон-
кретний епізод, але щодо ключо-
вого для останніх тижнів момен-
ту цієї війни — боїв за Донецький 
аеропорт. Це плацдарм україн-
ських військ практично в са-
мому місті, у гнізді сепа-
ратизму Донбасу. 

ТУМАН ДОНБАСУ
Неоголошена війна на Сході викликає все більше 
запитань у суспільстві.
«Мінські угоди», яких ніхто не виконує.
Мобілізація без воєнного стану.
Чи не час вже, окрім «мінського» чи «нормандського» форматів,  
почати національний діалог у форматі «народ   — влада»?

Донецький аеропорт і статус «Мінських угод» 

Дивна «гібридна війна» 
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Акція «Передплати пресу 
для захисника України»
Укрпошта протягом року веде акцію «Передплати пресу для захисника 

України» і закликає проявити увагу до бійців у зоні АТО.
Зробити добру справу може кожен бажаючий. Достатньо завітати до 

відділення Укрпошти та оформити передплату на будь-які передплатні ви-
дання для будь-якої військової частини чи госпіталю. Участь в акції можуть 
брати як громадяни, так і юридичні особи. 

Адреси військових частин та госпіталів:

14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 40, військова частина 
А3120, (0462) 67-73-48;

17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Десна, військова час-
тина А4302, (04646) 4-62-99;

14030, м. Чернігів, вул. Шевченка, 107, Чернігівське зональне відді-
лення ВСП;

17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Десна, військова час-
тина А0665, група ВСП Чернігівського зонального відділення ВСП смт 
Десна.
Запрошуємо благодійників передплатити на вказані адреси і нашу 

газету «Світ-інфо».

Область прихистила 
майже 9,5 тисяч переселенців 
Упродовж 2014 року до органів влади в області за допомогою зверну-

лося майже 9,5 тисяч громадян, які переміщуються з тимчасово окупова-
ної території та районів проведення антитерористичної операції. 

Зокрема, за призначенням державної соціальної допомоги до управ-
лінь соціального захисту населення звернулися 802 особи, до органів 
Пенсійного фонду — 4059 осіб. На території області розселено 481-го гро-
мадянина, працевлаштовано — 116, статус безробітного отримали май-
же 300 осіб. Крім цього, 154-ом громадянам відновлено втрачені доку-
менти. До загальноосвітніх навчальних закладів області влаштовано 811 
дітей, а ще 177 — до дитячих садків. Лікувально-профілактичними закла-
дами Чернігівщини надано допомогу майже двом тисячам переселенців.

Постанова Кабміну зобов’язує районні органи соціального захисту 
проводити облік осіб переселенців. Станом на 1 січня обліковано 6672 
особи (4129 сімей). Щомісячну адресну допомогу призначено 3369 роди-
нам.

Спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців 
в області реалізується проект з надання фінансової допомоги особам, 
які вимушено переміщуються в межах своєї країни, — 342 родини пере-
селенців отримали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 
близько двох мільйонів гривень. 32 родини з дітьми отримали матеріаль-
ну допомогу від обласного відділення Дитячого фонду України. Також гро-
ші на розв’язання соціально-побутових питань переселенців виділяються 
з місцевих бюджетів. На це вже спрямовано більше 180 тисяч гривень.

У шевченківців — 
прем’єра за Шекспіром
Чернігівський обласний академічний український музично-драматич-

ний театр ім. Шевченка підготував чергову прем’єру. Це вистава за п’єсою 
Вільяма Шекспіра «Комедія помилок». 

Прем’єрні вистави відбудуться 30 і 31 січня о 19.00.
Попередне замовлення і бронювання квитків — безкоштовно. 

Можлива доставка. Тел. для довідок: 067-998-17-55; 066-684-06-52; 
063-713-97-28.

Розклад руху електричок
Напрям руху, час відправлення

У Міжнародному виставковому 
центрі столиці відбулися 19-ті урочисті 
збори Чернігівського земляцтва у Ки-
єві. 

На захід зібралися близько двох 
тисяч земляків, аби разом підбити під-
сумки зробленого за рік минулий, об-
говорити завдання організації у 2015 
році.

Зі звітною доповіддю виступив ке-
рівник товариства «Чернігівське зем-
ляцтво» Віктор Ткаченко. Як і попере-
дніми роками, між земляцтвом і облас-
тю тривала дієва співпраця. Столичні 
земляки роблять багато добрих справ 
для свого рідного краю в економічній, 

соціальній, гуманітарній сферах. 
Під час святкового вечора в. о. го-

лови Чернігівської облдержадміністра-
ції Сергій Журман і голова обласної 
ради Микола Звєрєв привітали земля-
ків та вручили почесні грамоти і  нагоро-
ди найактивнішим членам земляцтва.

Гостями зборів були керівники ор-
ганів влади районів і міст Чернігівщи-
ни, представники ділових кіл, народні 
депутати України нинішнього та попе-
редніх скликань, керівники обласних 
земляцьких об’єднань у місті Києві, де-
легації Чернігівського земляцтва з ін-
ших регіонів країни. 

Відбувся огляд виставок, які пред-
ставили заклади культури, мистецтва, 
туризму Чернігівщини: національні за-
повідники Чернігова, Батурина, Ка-
чанівки, Новгорода-Сіверського, му-
зеї Чернігова, зокрема історичний, 
Михайла Коцюбинського, а також 
Центр народної творчості для дітей та 
юнацтва, Спілка народних майстрів, 
об’єднання художників.

Відбувся концерт художніх колек-
тивів, де різдвяну програму показав 
фольклорний колектив Бобровиць-
кого районного будинку культури, ве-
сільний обряд — фольклорний колек-
тив Менського району (села Локнисте, 
Макошине, Оленівка). Потім пройшли 
дружні зустрічі «по куренях» — районні 
відділення столичного земляцтва при-
ймали гостей зі своїх районів. 

Фото Петра Антоненка

Перший український храм 
у Щорсі

Різдвяні свята громада Української православної церкви Київ-
ського патріархату міста Щорса уперше служила у власному храмі. 
Його зведено менше ніж за рік стараннями настоятеля  о. Андрія, 
місцевих благодійників.

«Такий у нас священик, що все йому вдається, — розповідає член 
громади Любов Удод. — І в Камці служить, і в Хотуничах у нас є громада. 
А в селі Старі Боровичі, де він поселився із дружиною, коли побачили, 
що священик з бідних грошей старається не брати, — люди перейшли 
з Московського патріархату, і тепер там також Київський патріархат».

Будівництво Спасо-Преображенської церкви у Щорсі велося 
швидкими темпами завдяки допомозі місцевих підприємців та Па-
тріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, який дав гроші на 
купівлю земельної ділянки. Активну допомогу надав осередок то-
вариства «Просвіта» імені Т.Шевченка на чолі з Сергієм Шумським. 
Значну допомогу та внески на спорудження храму надали бійці «Са-
мооборони» м. Щорса (бійці спецбатальйону МВС «Чернігів»).

18 січня в Щорсі архієпископ Чернігівський і Ніжинський Єв-
стратій освятив  новозбудований храм Української Православної 
церкви Київського патріархату.  

Настоятель отець Андрій уже заклав будівництво церкви і в міс-
ті Городні. Отже, за останній рік у прикордонних із Росією районах 
з’явилися нові українські парафії.

Цей фестиваль українських народних традицій акти-
вісти «Че Студії» вперше провели торік. Цього року захід 
пройшов з більшим розмахом. У центрі міста виступали 
колективи з Чернігова й інших міст, діяли дитячий май-
данчик, алея майстрів, відвідувачі отримали гарячий ку-
ліш та чай із польової кухні. 

На сцені виступили академічний хор імені Бортнян-
ського, гурт «Вітамін», гості міста — колективи «Стежка» 
з Харкова (дівчата-українки та україномовний іранець), 

«Рожаниця» та «Варйон» із Києва.

Фото Богдана Гуляя 

Збори Чернігівського земляцтва

У Чернігові водили Козу 

«Самооборона Майдану» 
допомагає 

Київському патріархату
Минулого тижня рішенням Миколаївської 

сільської ради Менського району православ-
ній громаді Київського патріархату,  настоя-
телю о. Нестору (Сергію Назарову) переда-
но для богослужіння приміщення колишньо-
го ФАПу.

Монах Нестор, який був насельником До-
мницького монастиря Московського патріар-
хату, весною цього року перейшов до Київ-
ського патріархату.

29 грудня о. Нестор близько першої го-
дини ночі ледь врятувався із будинку, охо-
пленого полум’ям, — він мешкав у неве-
личкому селі Подин Миколаївської сільра-
ди Менського району. «Самооборона Май-
дану» взяла розслідування цієї справи під 
свій конт роль,  допомагає о. Нестору. Згідно 
з експертизою, проведеною представника-
ми МНС, будинок було підпалено.

Керівники області і земляцтва Керівники області і земляцтва 
підписують  угоду про співпрацю. підписують  угоду про співпрацю. 

Фрагмент  виставок із Чернігівщини.Фрагмент  виставок із Чернігівщини.

Учасники фольклорних  колективів. Учасники фольклорних  колективів. 

По станції Ніжин
У напрямі Чернігова:

5.50, 9.03, 11.24, 
14.32 (комфорт-
на з Києва, по не-
ділях), 17.37, 19.42 
(комфортна з Києва), 
20.45. 

У напрямі Києва: 

3.25, 4.13, 4.20, 
5.00, 5.07, 5.15, 5.30, 
7.02, 7.27, 8.46, 9.42, 
10.15, 11.10, 13.02, 
15.31, 15.38, 16.33, 
17.41, 18.05, 19.23, 
19.44, 20.39, 21.06. 

По станції Чернігів 
5.05 — Йолча.
6.10 — Київ (комфортна).
6.18 — Ніжин.
8.15 — Неданчичі.
8.17 — Ніжин.
8.20 — Горностаївка.
12.01 — Неданчичі.
13.23 — Ніжин.
14.58 — Йолча.
17.24 — Гомель.
17.31 — Ніжин.
18.00 — Київ (комфортна, по неділях).
20.31 — Ніжин.
21.04 — Неданчичі. 
21.16 — Горностаївка. 

Зупинки скасовано
Залізниця скасувала з 12 січня ряд зупинок приміських потягів між 

Черніговом і Ніжином, з метою зменшення експлуатаційних витрат. На-
самперед це стосується зупиночних платформ, розміщених біля дачних ді-

лянок. Отже, скасовано зупинки на платформах Заячі сосни (під Ніжи-

ном), Хуторянка і 144-ий кілометр (по обидва боки Куликівки) таких 
потягів: 

6304, Чернігів – Ніжин, з Чернігова о 8.17.

6303, Ніжин – Чернігів, з Ніжина о 9.03. 

6309, Ніжин – Чернігів, з Ніжина о 20.45.

6310, Чернігів – Ніжин, з Чернігова о 20.31. 

Звичайно, в зимовий час, мабуть, можна й не зупинятися біля прак-
тично порожніх дачних ділянок. Але під «скорочення» потрапило і два села. 
Потяг 6309, Ніжин – Чернігів, тепер не зупиняється на платформах: о 
22.05 — Бакланове (село Бакланова Муравійка, Куликівський район) і о 
22.12 — Анисів (Чернігівський район). Так що з цих сіл треба їхати до Чер-
нігова  або попередньою електричкою (відповідно о 18.57 і 19.04), або ав-
тотранспортом. 
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Бліц-інформ
Запрошує 
«Алея майстрів Чернігова»
Відкриття виставки робіт майстрів ручної роботи — членів 

громадської організації «Алея майстрів Чернігова» відбудеться 
23 січня 2015 року о 15.00 у приміщенні Чернігівського літера-
турно-меморіального музею-заповідника М. Коцюбинського. 

Громадську організацію створено з метою збереження 
і розвитку художніх ремесел та промислів, виховання гро-
мадян на національно-культурних засадах. Планується ор-
ганізація майстер-класів, участь у виставках, фестивалях, 
конкурсах, сприяння залученню туристів до Чернігова. 

На виставці будуть представлені картини, вироби із 
глини, металу, бісеру, шкіри, вишивка, іграшки, гончарні 
вироби, керамічні вироби. 

За невеликий час роботи громадської організації 
«Алея майстрів Чернігова» її члени взяли активну участь у 
благодійному ярмарку «Зимовий спальник для кожного во-
яка Чернігівщини», обласному благодійному ярмарку «Свя-
тий Миколай воїнам АТО».

Молодіжний театр 
і його  вистава 
«Матінка Кураж та її діти»
Одна із прем’єр сезону в Чернігівському Молодіжному 

театрі — вистава за п’єсою відомого німецького драматур-
га Бертольта Брехта «Матінка Кураж та її діти» (хроніка часів 
Тридцятилітньої війни). Вистава відбудеться 22 січня о 18.00.

Навіщо війна людині, коли вона забирає найдорожче? 
Але всі ми маємо пройти крізь колесо життя. І матінка Ку-
раж та її діти котять те космічне колесо, попри всі виклики 
долі, що трапляються на їхньому шляху… 

У ролі матінки Кураж — Мирослава Витриховська.

«Дивосад» відтворив 
«Ніч перед Різдвом» 
Актори чернігівського театру-інтеграції «Дивосад» по-

радували гоголівською прем’єрною виставою зі щедрів-
ками «Вечори на хуторі біля Диканьки». За словами ху-
дожнього керівника Ірини Пісні, над постановкою вистави 
працювали з вересня. Актори, а це люди з обмеженими фі-
зичними можливостями, гарно вжилися в образи Солохи, 
Оксани, Вакули. На прем’єри приходить більше дітей і мо-
лоді, що неабияк радує колектив театру. 

«Тривожні» кнопки 
допомогли
Завдяки наявності кнопок «тривожного» сповіщення 

Державної служби охорони правоохоронці затримали по-
рушників громадського порядку.

Близько 21-ої години на пульт централізованого спосте-
реження ДСО в Чернігові надійшов сигнал про спрацюван-
ня «тривожної» кнопки в магазині, який перебуває під охоро-
ною. Невідомий чоловік вчинив у магазині сварку з касиром, 
нецензурно лаявся та погрожував.

Міліціонери, що прибули за викликом, доставили поруш-
ника до міськвідділу міліції. Йому інкримінують порушення, 
передбачене ст. 178 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (поява в громадських місцях у п’яному ви-
гляді, що ображає людську гідність і громадську мораль).

Ще один «тривожний» виклик надійшов із закладу 
швидкого харчування. Міліціонери за лічені хвилини при-
були на місце події. Виявилося, що троє чоловіків зроби-
ли в закладі замовлення, але потай намагалися розпивати 
спиртні напої, що заборонено в цьому закладі. Адміністра-
тор кілька разів робила відвідувачам зауваження, але ті 
не реагували. Міліціонери склали адміністративний прото-
кол, після чого доставили чоловіків до міськвідділу міліції.

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

пожертв. Читачі можуть підтримати сайт, перерахувавши 
кошти на картковий рахунок Приватбанку на ім’я Ясенчука 
Олександра Анатолійовича: 5457 0823 9152 9372.

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

Суспільно-інформаційний Інтернет-часопис «Північний 
вектор» 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. Шев-

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

нис Домоцький, Олександр Ясенчук. 

Побито громадського діяча, 
журналіста Віктора Татарина, 
жителя с. Сядрине Корюківсько-
го району. В. Татарин отримав 
травми середньої важкості. Ак-
тивіст написав заяву до право-
охоронних органів.

Напад вчинив мешканець 
цього ж села Олександр Гарнієр, 
правнук більшовика, керівни-
ка Сосницької повітової міліції 
Олександра  Гарнієра. Саме про 
Гарнієра розповідала одна з іс-

торичних розвідок Віктора 
Татарина.

Ось що пише журна-
ліст: «Я зазнав насилля з 
боку правнука відомого 
на Корюківщині історично-
го персонажа Олександра 
Гарнієра. 

Гарнієр приніс на по-
чатку ХХ століття війну в 
наш край. Це комісар, учас-
ник громадянської війни 
1917 – 1922 років. Воював 

на боці більшовицької Росії. Брав участь у 
першому поході більшовицьких військ зими 
1918 року. Був учасником подій під Крута-
ми. У грудні 1921 року загинув. 

Я не мав би претензій до п’яного хуліган-
ського вчинку Олександра Гарнієра і, можли-
во б, пробачив дурість цього малоосвіченого 
чоловіка. Проте вчинок проти журналіста по-
винен бути оцінений суспільством».

Віктор Татарин є організатором лі-
тературного фестивалю «Гоголівка», ак-
тивістом громадського руху «Вільний 
Чернігів».

Міліціонери 
повернулися із зони АТО

Міліціонери зведеного загону, які мі-
сяць виконували завдання на Сході краї-
ни в зоні АТО, зустріли там Новий рік, по-
вернулися додому на відпочинок. У Черні-
гові їх зустрічали рідні, друзі , колеги.

Після обіймів і рукостискань — шику-
вання на подвір’ї УМВС, доповідь коман-
дира загону В’ячеслава Скоряка тимча-
сово виконуючому обов’язки начальни-
ка УМВС України в Чернігівській області 
Вадиму Філашкіну про успішне виконан-
ня  завдань. Очільник управління подя-
кував правоохоронцям за  виконання 
обов’язків, за те, що повернулися  живі 
та здорові,  пообіцяв  їм, крім 10-денної 
відпустки, нагороди та чергові спеціальні 
звання.

Співробітники зведеного загону ви-
конували ті ж завдання, що і в поперед-
ніх ротаціях: чергування на блокпостах, 
охорона громадського порядку, допомо-
га місцевому населенню, виявлення і до-
ставка в штаб АТО шпигунів, диверсантів 
і  посібників терористів. Робота чернігів-
ських правоохоронців була високо оціне-
на керівництвом АТО, українськими орга-
нами місцевої влади, місцевими мешкан-
цями.

Членам родин загиблих 
вручено державні нагороди

В обласній державній адміністрації 
відбулося вручення державних нагород 
сім’ям загиблих учасників АТО. Нагороди 
вручив виконувач обов’язків голови об-
ласної ОДА Сергій Журман.

Указами Президента України наго-
роджено трьох бійців батальйону па-
трульної служби міліції особливого при-
значення «Чернігів» УМВС України в 

Чернігівській області та бійця військо-
вої частини В1688, які загинули під час 
виконання службових обов’язків.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня по-
смертно нагороджені старший сержант 
міліції Найдьон Олександр Вікторович, 
рядовий міліції Іщенко Андрій Васильо-

вич, рядовий міліції Запека Віктор Олек-
сандрович та сержант військової части-
ни В1688 Куц Геннадій Володимирович.

Учасники заходу вшанували пам’ять 
усіх загиблих за Україну бійців, поклали 
квіти до меморіального стенда на Крас-
ній площі.

Міліція знешкодила 
конопляну «оранжерею»

Співробітники сектора боротьби з 
незаконним обігом наркотиків Чернігів-
ського міськвідділу внутрішніх справ за-
тримали місцевого «Мічуріна», який вла-
штував у себе в погребі теплицю з виро-
щування конопель за допомогою гідро-
поніки — технології вирощування рослин 
без ґрунту, що забезпечує доступ пожив-
них речовин рослині за рахунок водяних 
розчинів, а це значно прискорює розви-
ток. Також застосовував спеціальні до-
брива, режим освітлення за принципом 
«день – ніч», постійне вентилювання. 

За даним фактом відкрито кримі-
нальне провадження за частиною 1 стат-
ті 309 Кримінального кодексу України — 
«незаконне виробництво, виготовлен-
ня, зберігання наркотичних засобів, без 
мети збуту», що передбачає покарання 
в діапазоні від штрафу до позбавлення  
волі на строк до трьох років. Крім того, 

вирішується питання щодо відкриття кри-
мінального провадження за ст. 310 Кри-
мінального кодексу України — «посів або 
вирощування снотворного маку чи коно-
пель», що карається від штрафу  до обме-
ження  волі на строк до трьох років.

Вилучено 20 кілограмів 
конопель

Працівники сектора боротьби з не-
законним обігом наркотиків Чернігів-
ського міськвідділу внутрішніх справ ви-
крили чернігівця, який зберігав на дачі 
марихуану.

На орендованій квартирі зловмис-
ника в Чернігові також було виявлено 
та вилучено пакети з подрібненою ре-
човиною рослинного походження  вагою 
близько 350 грамів. Ще 150 грамів нар-
котичного дурману молодик зберігав у 
гаражі.

Зловмисник розповів, що навесні че-
рез Інтернет купив сортове насіння гол-
ландської марихуани і висадив саджанці 
подалі від людей на одній з лісових галя-
вин. Доглядав за рослинами, а коли ті на-
були товарного вигляду, перевіз на дачу, 
аби висушити. За цінами «чорного ринку» 
вилучене оцінюється в півмільйона гри-
вень. 

Відкрито кримінальне провадження 
за частиною 2 статті 307 Кримінально-
го кодексу України (незаконне виробни-
цтво, виготовлення, зберігання з метою 
збуту, а також незаконний збут нарко-
тичних засобів), що карається позбав-
ленням волі на строк до десяти років з 
конфіскацією майна.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

Реабілітація жертв репресій 
тоталітаризму триває

У 2014 році прокуратура Чернігівської області за 
зверненнями громадян і громадських організацій пе-
ревірила архівні кримінальні справи стосовно грома-
дян, засуджених за різні злочини у 1930-их роках, і ви-
явила 9 осіб, які підпадають під дію Закону України «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Цей закон діє з 1991 року і покладає на органи 
прокуратури обов’язок вивчати архівні кримінальні 
справи людей, які були засуджені в роки сталінських 
репресій, і вживати заходи для реабілітації тих, хто по-
страждав безвинно.

Найбільш активно цей процес проходив у перші 
роки після ухвалення закону, але запити про реабілі-
тацію продовжують надходити. 

Офіційний документ про реабілітацію особи як 
жертви політичних репресій надається родичам репре-
сованого, інформація про реабілітацію — також і орга-
нізаціям, які займаються увічненням пам’яті.

Прилуцький міськрайонний 
суд виніс вирок у кримінальному 
провадженні, розпочатому Управ-
лінням Служби безпеки України 
в Чернігівській області стосовно 
32-річного мешканця Полтавської 
області, який викрадав нафту з 
продуктопроводу нафтогазовидо-
бувного управління «Чернігівнаф-
тогаз» ПАТ «Укрнафта».

Встановлено, що на одній 
із ділянок нафтопроводу побли-
зу с.Боршна Прилуцького райо-
ну було облаштовано так звану 
«врізку», через яку зловмисник 
здійснював несанкціонований 
відбір нафти. 

У жовтні 2014 року співробіт-
ники СБУ затримали крадія «на 
гарячому» під час перекачування 
нафти з нафтопроводу до цистер-
ни автомобіля ГАЗ. 

За результатами судового 
розгляду матеріалів кримінально-
го провадження суд визнав гро-
мадянина України винним за ч.3 
ст.15, ч.2 ст.185 (крадіжка) Кри-
мінального кодексу України і при-
значив йому покарання у вигляді 
4 років позбавлення волі з іспито-
вим терміном 2 роки.

Прес-група Управління 
СБ України 

в Чернігівській області

Журналіста побили за публікацію про комуніста — ворога України

Міліцейська хроніка

Засуджено зловмисника за розкрадання 
нафти з продуктопроводу
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Любіть!
Кажіть, що банально, а я повторяю,
Бо іншого слова — убийте — 

не знаю.
Пречисте воно, як одощена віть,
І ніжне, і горде, й суворе — любіть.

Воно, як наказ, і воно, як молитва,
Немов геніального скульптора 

витвір,
Мов яблуко з теплих і щедрих політь,
І ніжне, і горде, й суворе — любіть.

О, як воно личить моїй Україні,
Як та вишиванка, як пролісок синій.
Невтомно гучить над ордою століть
І ніжне, і горде, й суворе — любіть.

Що з того, що сказано люблячим 
сином

Задовго до мене: «Любіть Україну!»?
Я теж повторю: «Щоб не тліть 

і не скніть,
Любіть Україну, як сонце, любіть».

Любіть не за кусень рожевого сала —
За те, що колиска вас тут колисала.
Любов пронесіть через тьму 

лихоліть,
Живіте — любіть. І вмирайте — 

любіть.

Холодну, голодну і простоволосу —
Любіть. І як я похилюся на роси,
Любові тії мені крихту вділіть.
І далі живіть. І ще дужче любіть!

* * *
Димок од ладану пахучий,
Широким свячений хрестом,
Пливе на придніпровські кручі
Із древніх римських катакомб.
Пливе й викурює Дажбога
Цей вельми благородний чад.
Та не змиває кров з дороги
Для мирних праслов’янських чад.
В путі крізь розбрат, розмир, вимор,
Де є і гидь, і гадь, і тать,
Ой, не один ще Володимир
Над нами буде панувать.
Та панства й папства — все минуче,
Пихата зверхність — лише тля.
Омившись, місто Кия з кручі
До сонця бані наставля.
А з них пливе спокійно й гордо
Суботній надвечірній дзвін.
Неперекресленим акордом
Хулу перекриває він.
Йому належить гімн за саном,
Але натомість — інший «приз»:
В корчму ввалився безжупанно

Бісівським насланням стриптиз.
Із бань гучить, в корчмі регоче,
Там — люду тьма, тут — люду сонм.
Іди, небоже, куди хочеш —
Чи до едему, чи в содом.
Нема указів і декретів,
Сам розбери і вибирай —
Дим з ладану чи сигарети,
Церковний дзвін чи п’яний грай,
Лампадку тихої обителі
Ачи крутіж пекельних сфер.
…О Володимире-хрестителю,
Тезко безбожний твій не вмер.

Борзна
Борзна, Борзна… Яких імен сузір’я…
Тарас Шевченко і Панько Куліш —
Якби й ніхто не просіяв тут більш,
Стачало б і легендам, і повір’ям.

Залюблена у ріднокрай Барвінок
Співала так, що й досі луни йдуть.
Тендітна жінка, а яка могуть
Таланту, що вінком зацвів, як віно.

А скільки ще неповторимих доль
Омила незамулена Борзенка.
Соломи душу тут відкрив Саєнко,
Тут віршував Олійник Анатоль.

Зійшлися тут ракети і вози:
Ростив Титов космічну мрію-древо.
Куровський вбачив солов’їв 

травневих
Крізь окуляр правдивої сльози.

Козацьке місто — літ і міт кортеж,
Ти не було столицею ніколи,
Та маєш нескупу від Бога долю,
Яку під сонцем, наче хрест, несеш.

Чим далі од війни…
Після смерті останнього Героя Ра-
дянського Союзу, що здобув це зван-
ня під час Другої світової, на тере-
нах одного з українських регіонів 
з’явилися псевдогерої.

(З матеріалів преси)

Чим далі од війни — тим більш 
«героїв»…

Вони ідуть в ошатних одностроях,
Що їх не зашрапнелила війна.
Подумати — це дивна дивина.
Чим далі… Ой, чим далі, далі, далі,
Тим урочистіше пала салют.
І тим гучніш видзвонюють медалі, 
Нагадують міфічний той редут,
Який живі не подолали штурмом,
Який зостався в пам’яті калік.

Ні, я не проти: хай лунають сурми,
Та тільки сором усього обпік,
Як пригадав союзні ще паради,
Що час і їх потроху віддаля,
Коли не про Берліни й Волгогради
Велася річ. Коли Мала Земля
Вславлялася, підносилась, ячала,
Ставала пупом, піком всіх вершин,
Коли не полководці-генерали,
А політпідполковничок один
Ламав хребет нацизму на планеті…
О марнославство! Господи, прости…
Простіть, полеглі, вмовкніте, поети,
До істини не спалюйте мости.
Вона ж єдина і вночі, і вранці.
Від неї відступи хоча б на крок —
І станеш просто самовихвалянцем,
Хто й скільки б не вчепив тобі зірок.

18.05.2013, Чернігів

Поминки
Пам’яті Дмитра Куровського — 
автора сонета «Куліш»

Раніш звичайного достигли трави
Опісля весняних пахучих злив.
І, запишавшись коп’яками, травень
У добре літо під вітрами плив.

І набиралися отави сили,
І поминки врочистими були:
Нев’янучі мотронівські могили*
Звільнились од неправої хули.

Лягли букети, як посмертне віно
Для Ганни — дочекалась далебі.
Обнявся із гвоздиками барвінок —
Мов прапор України у журбі.

І тишину сполохала зозуля,
Своє «ку-ку» пустивши в далину —
Своє «прости» недавньому минулому
І за свою, й не за свою вину.

І тупотіли часу вічні коні,
І шаленіли вічні солов’ї.
І слухала задумливо Мотронівка
Сонети непрочитані твої.
       * У селі Мотронівка Борзнянсько-
го району на Чернігівщині поховано 
П. Куліша, Г. Барвінок та В. Білозер-
ського.

* * *
Як стомлюся в щоденній роботі,
Десь присяду у затінку віт.
А птахи спочивають в польоті,
Птахам — щастя і радість політ.
Він постійно примножує сили,
Як молитва, як пісня, як стяг.

Пташа доля — наструнені крила,
А інакше немає життя.
Хай із чистого золота кліті
Повнозерні — лиш клюй собі й млій,
Наймиліша крилатим на світі
Висота у свободі своїй.
Ні вітри, що навпроти незмінно,
Ні дощі, ані хмар каламуть
Не поставлять птахів на коліна —
На колінах птахи не живуть.
Гомінливу і здружену зграю
Не ляка потойбічністю світ,
Бо ніколи птахи не вмирають —
Вони просто кінчають політ.

* * *
Немов прочанка, що на прощу
Іде, забувши геть про все,
Маленька їжачиха просто
Себе до їжачат несе.

Їй треба перетнути трасу,
Що ніби мінне поле нам.
Нема у їжачихи часу
Подумать про людський бедлам.

Мчать депутати і міністри,
Яким і люди — лише тло,
Хутенько в суперкрісла сісти…
А їжачата хочуть їсти,
Відчути матері тепло.

Мчать бізнесмени й шоумени:
Хто по грошву, хто по дурман.
Дбайливій їжачисі-нені
Шлях застила чадний туман.

В царя природи стільки точок
Для докладання рук і дум,
Що крихітний життя шматочок
Йому ні радість, ані сум.

Не вискнуть гальма, і спецшину
Їжача голка не протне…
Лиха, безжалісна машино,
О, краще вбила б ти мене.

Бо що забав, законів шати —
Гріховна і духовна суть,
Якщо голодні їжачата 
Додому неньку не діждуть?

Незустрінута
Юна й гнучка, як вербичка, —
Люба, чи Надя, чи Віра —
У перешитій спідничці
Два оченятка сірі.

Бігала давнім Валом,
Вулицями і площами.   
Як ти мене шукала!..
Але мене не було ще.

Зимно земля холола,
Літні минали спеки.
Вирій, домівка — колом
Значили путь лелеки.

Потім тобі востаннє
Крильми махнули з висі.
Я ж бо — твоє кохання —
Тільки на світ з’явився.

Як же це прикро, Господи,
Чом обділив нас щастям?
Ми розійшлися в просторі,
Ми розійшлися в часі.

Та, народившись пізно,
Я забаганку лащу:
Красне кохання в пісні,
А у житті — ще краще.

Кажуть, не раз приходимо
В світ цей з думками, мріями.
Так що наступне коло,
Може, і не розвіє нас.

Стрінемось очі в очі,
Стрінемось губи в губи.
Я цього дуже хочу,
Люба моя (чи згуба?).
Буде в нас гарна хата,
Спільна судьба — дорога.
Треба ж так небагато
Для оцього усього:
Треба тільки шукати
Вічно одне одного.

* * *
Квітневий туманець ласкаво
Упав на килим юних трав.
Гук теплохода з переправи
Двох од любові одірвав.

Зірвалися й на гук побігли
По травороссю слід у слід.
І… пребанально так не встигли
На той останній теплохід.

Стежки до мосту — через балку,
А в ній — по вінця ще води.
Їх виручив тоді рибалка,
Душею, певно, молодий.

На твердь асфальтну переправив
Од юних і звабливих трав
І, усміхнувшись прелукаво,
За труд карбованця не взяв.

Той вечір, трави, люстро балки
Близькі й далекі до плачу.
Верни до них мене, рибалко,
Верни — я щедро заплачу.

Передноворічна 
самотність
Добридень, моя самотносте, —
На тебе зла не держу.
Та їсти й самотнім хочеться,
Отож цибулю кришу.

Картопля уже покришена,
І сало уже шкварчить.
Самотність укупі з тишею
Чекають вечері мить.

Грудневий вечір із ніччю,
Вважай, нерозлийвода.
У когось ялинка свічкою
На щедрий стіл погляда.

У мене ж картопля з жару —
Заморських не треба див.
Воно б новорічну чарку — 
Так хто б же самотньо пив?

Виходить, і тут із плюсом —
Печінка спочине хай.
І поки ми перекусим,
Забулька в чайнику чай.

Розправлю, як юний, плечі,
Про танець мріє нога.
Зі мною святковий вечір —
Так де ж та самотність, га?

                    31.12.2011, Варва

Щирі вітання Олександрові ОЛІЙНИКУ!
Олександр Григорович Олійник народився 1 січня 1940 року в міс-

ті Барвінкове Харківської області. Від 1946 року живе на Чернігівщині. 
Більше як півстоліття працював у засобах масової інформації, зокре-
ма від 1980 до 2004 рр. — власним кореспондентом Укрінформу, по-
тім упродовж кількох років —  кореспондентом всеукраїнської газе-
ти «Сіверщина», редактором обласної газети «Біла хата», у всеукраїн-
ському тижневику «Українська доля». Закінчив факультет журналісти-
ки Київського  державного університету імені Тараса Шевченка.

Автор збірок віршів «Олені на станції» (1971), «Зарічка» (1992), 
«Чорний птах» (1994), «Усе переходить у спомини» (2009), численних 
публікацій у колективних збірниках, журналах і газетах. Від 1979-го 
— постійний ведучий щомісячного літературного радіожурналу «Со-
нячні кларнети», що звучить в ефірі обласного радіо. Лауреат кількох 
літературних премій. Ювіляр надав газеті ці свої поезії.

Наша газета «Світ-інфо», передплатником і автором якої є Олек-
сандр Григорович, щиро вітає його з ювілеєм! Найкращі побажання! 

Справ-
жнє осяг-
нення ду-
х о в  н о ї 
с п а д  щ ини 
Ч е р н і г і в -
щини ін-
коли стає 
для нас від-
к р и т т я м 
України, яку 
ми, як мрію, несемо у своєму серці. 
Істинне завжди глибоко закорінено 
в нашому духовному єстві. Саме такі 
роздуми охоплюють тоді, коли зустрі-
чаєшся з чимось чистим і непідроб-
ним, з тим, що зігріте справжньою 
теплотою людського серця і розуму. 
До таких духовних явищ новітнього 
часу належить книга-альбом відо-
мого українського мистецтвознавця, 
заслуженого діяча мистецтв України 
Ніни Саєнко «Шевченкіана Олексан-
дра Саєнка», яка побачила світ у хар-
ківському видавництві «НТМТ». Ніна 

Саєнко є донькою митця, берегинею 
його творчого спадку. 

Якісний друк, високохудожні ілю-
страції, глибоко науковий, а разом з тим 
дохідливий стиль письмового мовлен-
ня розкривають перед нами етапи про-
фесійного становлення одного із твор-
ців національного художнього стилю 
XX століття, славетного земляка Олек-
сандра Ферапонтовича Саєнка. Митця, 
який своєю творчістю у надскладних 20 
– 30-их, 50-их роках минулого століття 
на повний голос говорив світу про Укра-
їну, її генія — Тараса Шевченка. 

Художнє осмислення постаті Ве-
ликого Кобзаря Олександр Саєнко 
пов’язував із рідною Борзнянщиною, 
перебуванням поета в родині Біло-
зерських, дружніми стосунками з Пан-
телеймоном Кулішем, Віктором Забі-
лою, які митець втілив у своєрідному 

образотворчому літописанні «Дума 
про Україну». Зокрема, в книзі впер-
ше широко представлена серія творів 

художника 1930 – 1950 років за цією 
темою. Автор книги наводить спога-
ди Ганни Барвінок, Пантелеймона Ку-
ліша, Василя Білозерського, Віктора 
Забіли, для яких постать поета відкри-
валася в його могутній неповторності. 
«Шевченко тоді й сам у собі чув, і всі, 
як одно серце, чули, що подає як поет 
надії грандіозні», — писав Пантелей-
мон Куліш після перебування поета на 
хуторі Мотронівка 1847 року. 

Книга сповнена відчуттям влас-
ної причетності Олександра Саєнка 
до всього, що було пов’язане з ім’ям 
поета. Адже добре відомо, що визна-
чна шанувальниця творчості Тара-
са Шевченка — письменниця Ганна 
Барвінок мала добрі й тривалі сто-
сунки з родиною Саєнків. До речі, цій 
темі присвячено цілий розділ у музеї 
Олександра Саєнка в Борзні. 

Поза всяким сумнівом, книга-аль-
бом «Шевченкіана Олександра Саєн-
ка» посяде гідне місце у творенні істо-
рії художньої культури України. 

Олег ВАСЮТА, 
заслужений діяч мистецтв України, 

доктор філософії, доцент 
Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

ім. К.Ушинського 

Шевченкіана Олександра Саєнка
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Чому в діяльність важливої держа-
вотворчої сфери — архівної — термі-
ново повинна втрутитися нова україн-
ська влада?

За роки керування державою олі-
гархічно-бандитським кланом кому-
ністи за так званою урядовою квотою 
отримали право керувати і розпоря-
джатися на свій розсуд усіма архівами 
в Україні — від центральних до міських 
і районних.

Більшого цинізму годі було приду-
мати. Чи можна таке уявити в котрійсь 
із інших демократичних країн: ті, хто 
упродовж десятиліть грубо фальшував 
українську історію, хто цілеспрямова-
но запроторював до зловісних спец-
фондів — цих недоступних для про-
стого читацького загалу «книжкових 
концентратів» — тисячі й тисячі назв 
праць чесних і авторитетних дослідни-
ків минулого й сучасності, хто свідомо 
підпалював неоціненні рукописні ко-
лекції саме з україніки, вихолощував 
правдиві, але не вигідні режиму фак-
ти з наукових і навчальних видань — 
саме такі взяли у своє безроздільне 
керування справу, що найдотичніше 
пов’язана з національною пам’яттю, 
генофондом народу, нашим україн-
ським майбутнім.

Наслідки кількарічного керуван-
ня посланцями Компартії архівною 
справою в Україні всім відомі. Послу-
говуючись відомою фразою колиш-
нього вождя «всіх народів» про те, що 
«кадри вирішують усе», новітні «архі-
вознавці» найперше і взялися за них: 
із відповідальних посад у центрі й на 
місцях вимушені були піти немало ві-
домих і шанованих у науковій спільно-
ті особистостей, справжніх професіо-
налів галузі (варто сподіватися, що про 
цю ганебну сторінку історії сьогочас-
ної діяльності Головархіву ще буде на-
писано). Зрозуміло, що без таких лег-
ше було по-своєму реорганізовувати 
галузь.

У цій статті спробую торкнутися 
лише однієї грані такої «реорганізації», 
що авторові цих рядків як досліднику-
архівісту з багаторічним стажем добре 
відома. Стосується вона умов доступу, 
порядку замовлення документа та ро-
боти з ним, а також узаконених плат-
них послуг, що стали сущим проклят-
тям для малозабезпечених дослідни-
ків.

Не буде перебільшенням ствер-
дити: умови ці останніми роками по-
мітно погіршилися. У багатьох випад-
ках вони не тільки принижують гідність 
ученого-дослідника, а й стали серйоз-
ним гальмом для введення до науко-
вого обігу архіважливих для сучасного 
життя держави документів.

Нині, коли весь цивілізований світ 
спростив доступ громадян до архівів, 
оцифровує й передає в Інтернет міль-
йони історичних документів, у нашій 
Батьківщині набрали не баченого на-
віть за радянських часів розмаху ціл-
ком протилежні тенденції: поступове, 
але планомірне повернення архівних 
установ до обмежувальних, а то й за-
боронних функцій. Складається вра-
ження, що зусилля немалої армії пра-
цівників цих специфічних установ по 
всій адміністративній вертикалі — від 
директора до чергового на вході — 
зводяться до одного: як ускладнити 
нашим громадянам пошук і видачу за-
мовлених архівних справ, як відтягну-
ти цю процедуру в часі, зрештою, як їх 
зовсім не показати. Особливо це сто-
сується справ, дотичних до принципо-
вих і ще не вивчених, не осмислених 
сторінок української історії. Скажімо, 
доби УНР, колективізації, Голодомору, 
Другої світової війни, УПА тощо.

Для підтвердження висловлено-
го вище запрошую читача разом про-
йтися свідомо створеними архівними 
чиновниками перепонами в пошуку, як 
кажуть журналісти, матеріалу на зада-
ну тему. Почнемо з архіву в глибинці.

У ЧЕРНІГОВІ — «МЄСТ НЄТ»
До Чернігівського обласного дер-

жавного архіву минулоріч мене при-
вело усвідомлення віддачі боргу ма-
лій батьківщині. Вибрав, нарешті, час 
для написання правдивої історії сво-
го рідного села Данина, яке, набувши 

таку назву ще від татарських часів, у 
радянську пору отримало зрусифіко-
вану неоковирну — Даніно. А зробити 
це в ретроспективі без опрацювання 
відповідних фондів головного архіву 
області неможливо.

Здавалося, що десяти днів влас-
ної відпустки буде цілком достатньо, 
аби принаймні зорієнтуватися в ма-
теріалі. Зважаючи на літню пору, ви-
рішив телефоном з’ясувати робочі мо-
менти свого побуту в Чернігові. Про-
блеми почалися з пошуком контак-
тів. Три телефонні номери, зазначені 
на сайті архіву (цей, як і інші обласні, 
«прив’язаний» до сайту Головного ар-
хівного управління в Києві), виявляли-
ся звичайними квартирними. Довело-
ся втратити немало часу та й нервів, 
щоб таки відшукати чернігівських ар-
хівістів. Чому не оновлюється заста-
ріла інформація на сайті Головархі-
ву, хто відповідає за імідж установи в 
епоху суцільного Інтернету? Відпові-
ді на ці запитання не став шукати, бо 
далі поставали серйозніші й абсурд-
ніші.

Для прикладу, на запитання, чи 
можу я приїхати з понеділка попрацю-
вати кілька днів в архіві, знервований 
голос на іншому кінці дроту не міг не 
приголомшити: «Нєт, нєльзя, мєст нєт, 
прінімаєм заявкі на начало сєнтября».

І це — наприкінці червня?
Архів працює, окрім, звичайно ж, 

п’ятниці й суботи, з 8-ї ранку до 16-ї 
пополудні. Для чиїх зручностей визна-
чено таку пору? Зрозуміло, що не для 
шукачів документів із села, району чи, 
як я, з Києва. Адже за такого розкла-
ду, за архівними правилами, навіть 
один документ віднайти й отримати 
не вдасться — треба буде думати про 
нічліг.

Далі, по прибутті до Чернігова, по-
ставали суцільні запитання без відпо-
відей.

За читальну залу тут — малень-
ка кімната, де можуть, упритул одне 
до одного, за вузесенькими столами-
тумбочками розміститися не більше 
14 осіб. Щоб потрапити до неї тим, хто 
добереться сюди після восьмої ранку, 
слід простояти (присісти тут нема де) 
не одну годину в тісному холі першого 
поверху, нервово стежачи за моніто-
ром в очікуванні звільнення дефіцит-
ного робочого місця дослідника.

Ще одне категоричне «нєльзя» 
почув уже від чергового охоронця 
на першому поверсі. Це стосувало-
ся мого нетбуку із власним запасом 
живлення на кілька годин. У читально-
му залі цю заборону підтвердили ціл-
ковито абсурдним поясненням: «Єслі 
вам разрєшить, другіє захатят».

Отримати «свій стілець» — не зна-
чить, що ти почав працювати. Якщо 
справи не замовлені раніше (а як за-
мовляти без попереднього пошуку 
в каталогах чи покажчиках?), їх мо-
жуть видати «в порядку живої черги», 
але... лише наступного дня. До того ж 
обмежену кількість — не більше семи 
на день. Якщо в тих справах нічого 
не знайшов — іди на Десну купатися, 
сьогодні твої нові замовлення ніхто 
виконувати не буде.

Окремо — про атмосферу читаль-

ного залу. Вона нервова. У тісній кім-
наті — застояне спекотне повітря (на 
вулиці — за 30 градусів). Тому двоє ві-
кон і двері — настіж. За кондиціонер 
тут — старий вентилятор, який гуч-
но скрипить біля голови і прямо роз-
мітає неприкріплені архівні папери, 
але добре допомагає явному протягу 
рухати важке повітря. Однак така ко-
лізія влаштовує не всіх. Позиції роз-
ділилися: одні, що мають проблеми зі 
здоров’ям, скаржаться на небезпеч-
ний протяг і вимагають зачинити две-
рі та вимкнути вентилятор; інші, здо-
ровіші, наполягають, щоб це «чудо тех-
ніки» гриміло й далі, бо «дихати нічим». 
І так — до 15.30. Настає час здавати 
документи...

КОНЦЕПЦІЯ АРХІВНОЇ 
СПРАВИ ПОТРЕБУЄ 

ДОКОРІННОГО ПЕРЕГЛЯДУ
Фрагментарно описані картин-

ки з Чернігівського архіву лише тро-
хи відкривають завісу до кричущого 
стану справ, що склалася в цій галу-
зі. Змінити ситуацію не можна без до-
корінного перегляду концепції наці-
ональної архівної справи. Найбільш 
болючими, на мою думку, є кілька 
проблем, які слід розв’язувати термі-
ново. Спробую коротко окреслити їх.

Перша. Ревізія фондів та умови 
зберігання документів.

Допоки комуністи чи їхні ставле-
ники ще й досі перебувають у началь-
ницьких кабінетах різних архівів, слід 
негайно розпочати їхню ревізію. По-
ява неоціненних листів першого пре-
зидента України Михайла Грушев-
ського та інших документів доби УНР 
в інтернетному розпродажі в Євро-
пі, інкунабул та книжкових раритетів 
українського друкарства у межигір-
ських палатах Януковича, рідкісних 
ікон та мощей святих на дачі Пшон-
ки...

Друга. Порядок отримання доку-
мента.

Щоразу, коли маю намір попра-
цювати в архіві, не полишає відчут-
тя, що йдеш до поліцейської установи. 
Від радянської пори в цьому питанні 
фактично нічого не змінилося: потріб-
на купа документів, дозволів, переві-
рок, а вже під час праці слід витрати-
ти немало дорогоцінного часу на за-
повнення всіляких паперів.

Окрема тема — видача докумен-
тів на тему так званого розкуркулен-
ня, Голодомору, Другої світової війни 
тощо. Недемократична більшість ко-
лишньої Верховної Ради встигла уза-
конити низкою постанов і розпоря-
джень обмеження доступу до таких 
справ, посилаючись на захист прав 
особистості. Фактично це має такий 
вигляд. Якщо ви захочете написа-
ти про земляка, якого в 1930-ті роки 
засудили до розстрілу за небажання 
йти в колгосп, персональну справу 
цієї людини в архіві не видадуть. Слід 
мати письмовий дозвіл від родини. 
Отже, їдьте в те село, шукайте спадко-
ємців або доводьте документально, 
що їх уже давно немає. Чи багато зна-
йдеться таких авторів-відчайдухів?

Третя. Платні послуги.
Заробляти гроші архівні установи 

зобов’язала держава. Існують кілька 
документів, визначені конкретні роз-
цінки, умови оплати. За браком міс-
ця немає можливості проаналізува-
ти окремі «перли» з таких документів. 
Однак загальний висновок у цьому 
питанні однозначний: перелік таких 
послуг, їх розцінки, категорії платни-
ків неодмінно має бути переглянуто.

Звісно, не викликає заперечен-
ня ідея оплати за пошук архівними 
працівниками довідок для грома-
дян, кількість яких останніми роками 
помітно зросла, щодо, скажімо, прі-
звищ, спадкоємців майнових справ, 
приналежності до родини тощо.

Але як можна ставити в цей ряд, 
скажімо, вчителя-краєзнавця, хто 
хоче за власною ініціативою написа-
ти історію рідного населеного пункту, 
чи студента-випускника або аспіран-
та, який обрав малодосліджену тему? 
Та й не кожен учений здатен викласти 
зі  своєї кишені суму, яка нерідко таки 
«зашкалює».

Зачеплена проблема платних по-
слуг для науковців має інший бік ме-
далі, досить вразливий для майбут-
нього української науки. Останніми 
роками помітно скоротилася кількість 
кандидатських і докторських дисер-
тацій за темами, виконання яких не-
можливе без архівного компоненту. 
Скажімо, у блоці дотичних до моїх на-
укових інтересів наук із соціальних ко-
мунікацій переважають теми, які лег-
ко віднайти в Інтернеті, просто ском-
пілювати з чужомовних видань (благо, 
для цього існують гарні комп’ютерні 
програми з перекладу текстів). Однак 
результати таких «досліджень» нерід-
ко далекі від практичного застосуван-
ня. Коли ж ми спроможемося написа-
ти правдиву історію національної жур-
налістики, книги, видавничої справи, 
якщо умовою доступу до кожної книж-
кової сторінки чи газетної шпальти є 
п’ятигривнева купюра?

НАСКІЛЬКИ ДАЛЕКО НАМ 
ДО ЄВРОПИ?

Передбачаю, що ця публікація 
матиме чимало опонентів, особливо 
з боку посадовців архівних установ. 
Вони за те, щоб і надалі робити жор-
сткішими правила контролю, адже 
йдеться, мовляв, про збереження до-
кументів. Зазвичай так заявляють ті, 
хто нічого не хоче змінювати, або хто 
зовсім не відає, як ці питання вирішує 
цивілізований світ. Наведу лише кіль-
ка особливо яскравих прикладів.

Почнемо з Канади, де мені три-
валий час пощастило провести в ар-
хівах у пошуку журналістсько-видав-
ничих слідів наших земляків-пересе-
ленців. Жодних письмових подань, 
листів-обґрунтувань ніде не доводи-
лося показувати. Електронна систе-
ма пошуку будь-якого документа дає 
можливість швидко віднайти все «за 
темою». Вражає час виконання за-
мовлень — до 16 хвилин від подання, 
незалежно від того, в якому сховищі 
зберігається документ.

До речі, про сховища. Начувані 

про поліцейські умови праці дослід-
ників в українських архівах, канад-
ські колеги вирішили показати мені, 
як і де зберігаються рідкісні книги і 
документи в Оттавській національ-
ній бібліотеці (до речі, саме сюди мав 
намір передати у 60-х роках минуло-
го століття на вічне зберігання свій 
унікальний архів митрополит Іларіон 
(Огієнко), про що засвідчує проект до-
говору між ним та керівництвом біблі-
отеки). Кілька поверхів під землею, 
кілька — нагорі. Вражає стерильна 
чистота і відсутність сердитої охоро-
ни, турнікетів. Кругом — ціла система 
електронних датчиків, покажчиків. 
Кожна сторінка документа має елек-
тронний чип. При спробі некоректно-
го поводження з ним запрацює відпо-
відний сигнал.

Дехто скаже: так то ж багата Ка-
нада. Перемістимося до нас ближче. 
У бібліотеці-архіві Женевського уні-
верситету я поцікавився виданими в 
післявоєнній Європі книгами Огієн-
кового видавництва «Наша культура і 
наука». За двадцять хвилин мені при-
везли на спеціальному возику аж 48 
назв. А за моїми даними, зібраними в 
Україні, відомо лише про 15. Ксерокс 
обкладинок і титулів виявився мені 
(як рідкісному гостеві бібліотеки зі 
Східної Європи) безкоштовним.

Та найбільше вразили поляки. Про 
наявність у Тарнівському архіві руко-
писних журналів, які творили офіцери 
армії УНР під час перебування в цьому 
місті уряду Симона Петлюри, я випад-
ково довідався від краківських колег 
під час перебування на конференції 
у Варшавському університеті в грудні 
минулого року. Отож на зворотній до-
розі до Києва вирішив будь-що зупи-
нитися в Тарнові. Була друга половина 
так званого скороченого дня п’ятниці, 
коли я пояснював молодому керів-
нику Інформаційного центру Тарнова 
Святославу Корвату про суть мого на-
укового пошуку для нової праці з істо-
рії української книги і преси в Польщі. 
Отже, залишалося дві години робочого 
часу архіву, який до того ж — далеко за 
містом. Телефонний дзвінок до архіву 
і виклик таксі за рахунок Інформцен-
тру вселяли надію. До мого прибуття в 
архів кілька рукописних журналів уже 
лежали на столі, і двоє працівників 
установи прилаштовували додаткове 
освітлення для фотографування всіх 
сторінок документів. Коштів від мене 
ніхто не брав, інших документів-до-
зволів — також. І це за умов, що через 
мене два архівісти мусили затримати-
ся на роботі зайвих 15 хвилин. На моє 
прохання записати їхні прізвища, аби 
вислати з Києва подячного листа на 
адресу керівництва установи, відпо-
відальний працівник польського архі-
ву лише усміхнувся: «Навіщо? Я просто 
виконав свій професійний обов’язок». 
І запропонував підвезти мене його ж 
машиною до центру міста...

Чи дочекаємося в себе такого ве-
дення архівної справи?

 
Микола ТИМОШИК, 

журналіст, доктор філологічних наук
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Пряма мова

Дивимося на закордон, 
а що ж самі? 

Володимир ОГРИЗКО, 
міністр закордонних справ 

України (2007 – 2009 рр.) 

Російський інтерес у цій 
частині війни проти Украї-
ни залишається незмінним: 
«повісити» соціально-еконо-
мічне забезпечення Донба-

су на Україну, обгородивши при цьому захоплені 
території колючим дротом і залишивши там при 
владі бойовиків. Мінські угоди для цього — най-
зручніший інструмент, бо дають російській сторо-
ні можливість «витягувати» з мінської колоди «до-
мовленостей» лише ті, які їй вигідні. 

Ну, і зовсім зрозумілим є московський роз-
рахунок на те, що чим надовше ми зав’язнемо на 
Донбасі, тим довше не згадуватимемо про Крим. 
Уже не кажучи про ЄС, НАТО та інші дурниці.

Велика частина західного політичного істе-
блішменту давно спить і бачить, як би швидше за-
морозити й забути і про цей конфлікт. Чи когось 
там серйозно хвилювали або хвилюють пробле-
ми Придністров’я, Нагірного Карабаху чи Абхазії 
з Південною Осетією? 

Україна, і ніхто інший, крім України (бо ми є 
жертвою агресії!), має формулювати порядок ден-
ний, пов’язаний з НЕОБХІДНІСТЮ ПОВЕРНЕННЯ 
ДО СТАТУС-КВО станом на початок березня 2014 
року, тобто до російської агресії в Криму. За нами 
— наповнення цього порядку денного та пропози-
ції щодо спільних дій із західним світом, а не узго-
дження їх із країною-терористом.

Натомість відбувається прямо протилежне: 
нас «заганяють» у рамки, які вигідні то одній, то ін-
шій, то обом сторонам, але є неприйнятними для 
нас. Це — політика нашого програшу. Тому вона 
не має перспективи.

(Із публікації «Берлінські «танці» 
та українські інтереси», 

«Українська правда», 14.01.2015)

Мобілізація 
без воєнного стану? 

Катерина ТАРАСОВА,
адвокат

Ні анексія Криму, ні ро-
сійська політика ескалації 
збройного протистояння на 
Донбасі не призвели до ви-
знання українською верхів-
кою країни жертвою зброй-

ної агресії зовнішнього ворога і введення воєн-
ного стану хоча б у зоні бойових дій.

Однак слід розуміти, які негативні наслідки 
спричинила ситуація, що склалася.

Зокрема, відсутність воєнного стану в Укра-
їні є, в першу чергу, вигідною Росії, що дозволяє 
їй уникати статусу агресора в ООН з відповідними 
жорсткими санкціями. Більше того, користуючись 
статусом «третьої сторони», російські «миротвор-
ці» мають змогу завозити на територію України 
свої сумнозвісні «гуманітарні конвої».

У Міністерстві оборони оголосили про поча-
ток нового циклу мобілізацій, які відбудуться у 
2015 році.

Але, шановні, у нас же йде Антитерористична 
операція, а діяльність у галузі боротьби з терориз-
мом регулюється Законом України «Про бороть-
бу з тероризмом», а різноманітні постанови КМУ, 
РНБО є лише підзаконними актами, що насправ-
ді можуть мати досить сумнівну юридичну силу. Їх 
поки що просто не пробували оскаржувати.

То проти кого мобілізуємось? Офіційно Украї-
на ні з ким не воює.

Український уряд не хоче брати на себе від-
повідальності та називати речі своїми іменами, 
досі прикриває голосним словом АТО той безлад 
і фарс, ціною якого є тисячі людських життів, які 
навіть не знають, заради чого вони мають поми-
рати. А може… заради кого?

Яка ефективність заходів у рамках АТО, якщо: від-
сутнє єдине жорстке керівництво заходів АТО, спосте-
рігається нестача підготовлених резервів та погане 
логістичне забезпечення, не говорячи вже про безліч 
недоліків у нормативно-правовому, організаційному, 
фінансовому і кадровому забезпеченні АТО.

Наші батальйони підставляють під великі 
втрати, оточеним бійцям не надають своєчасної 
допомоги, а накази про знищення російських ко-
лон приходять із запізненням, коли вони вже за-
кріпляються на позиціях…

На жаль, на нашу політичну верхівку надії 
мало. Дуже сподіваємось, що найближчим часом 
будуть ухвалені правильні рішення і нашим хлоп-
цям не доведеться воювати на два химерні фрон-
ти — із зовнішнім ворогом, якого нібито й нема, 
та з нашими політичними лідерами, які нібито ро-
блять усе можливе для нашої перемоги.

(Із публікації «Мирна» мобілізація та ві-
йна без воєнного стану», «Українська правда», 

13.01.2015)

Дивовижний сам факт до-
мовленості між українською вла-

дою і сепаратистами, за якою остан-
ні пропускають до цього плацдарму наших 

військових і озброєння. Тих військових, які з 
тої ж зброї будуть стріляти по сепаратистах і 
нищити їх. 

На війні бувають домовленості між сто-
ронами, що воюють, — для припинення вог-
ню, допомоги пораненим, обміну полонени-
ми. Але щоб дійшло до такого…

І якщо глянути ширше, що, власне, й робить 
автор, то йдеться і про ширші домовленості, вті-
ленням яких є так звані Мінські угоди. А в сус-
пільстві все більше говорять: невже є й домов-
леності між олігархатом двох держав — Росії і 
України — стосовно нескінченного затягуван-
ня цього конфлікту на Донбасі? 

П’ятий місяць у нашому суспільстві бала-
кають про так звані Мінські угоди від 5 ве-
ресня. Їх підписали на переговорах у столиці 
Білорусі представники ОБСЄ — Організації з 
безпеки і співробітництва в Європі (вона за 
своїм статусом узялася моніторити війну на 
Донбасі й мирити воюючих), а також України і 
Росії. Угоди підписали і ватажки сепаратистів 
— глави ДНР і ЛНР, правда, їх не визнавали 
на переговорах у такому статусі, але підписи 
вони поставили, інакше б сприймалося, що 
Росія є воюючою стороною, а не «посередни-

ком», як випливає з цих угод. Так от багато го-
ворять, але чи всі читали ці угоди? Друкуємо 
їх на цій сторінці. 

І що ж ми бачимо щодо цих угод, які Пре-
зидент Порошенко подав як велике досяг-
нення, як втілення його «мирного плану по 
Донбасу»? Не виконано першого і головно-
го пункту угод. Перше, що заявляється при 
перемир’ях, — негайне припинення вогню, 
бойових дій. Після так званого перемир’я там 
загинули сотні наших бійців, маємо тисячі по-
ранених. Щодня йдуть бої, обстріли міст, се-
лищ і сіл, гинуть мирні мешканці. 

Коли не виконано основного, що казати 
про все інше? Наприклад, про такий пункт: 
«Вивести незаконні збройні формування, 
військову техніку, а також бойовиків і на-
йманців з території України». Чи про прове-
дення місцевих виборів на Донбасі за укра-
їнським законодавством, що прямо перед-
бачено в названому законі України і було 
призначено на 7 грудня. Замість цього  сепа-
ратисти провели так звані місцеві «вибори» 
вже 2 листопада, прагнучи «узаконити» свою 
владу. Припинення вогню. Введення інозем-
них військ і розформування місцевих загонів 
бойовиків. НЕВИКОНАННЯ бодай цих осно-
вних положень показало: Мінські угоди НЕ 
ВИКОНУЮТЬСЯ. Як і продовження цих угод 
— меморандум від 20 вересня. Їх виконання 

означало б кінець війни і повернення окупо-
ваних територій Донбасу під контроль Україн-
ської держави. 

Що далі? Далі суспільство знову розко-
лоте. Одні вважають, що час уже силою зброї 
звільнити окуповану частину Донбасу. Інші 
категорично заперечують. До них належить і 
Президент Порошенко: «Воєнного вирішення 
ситуації на Донбасі нема». Водночас Прези-
дент заявляє й таке: за ці місяці нам вдалося 
створити дуже боєздатну українську армію. І 
ще після кількох місяців мовчання Порошен-
ко нарешті офіційно заявив, що на Донбасі 
перебувають понад 7 тисяч військових Росій-
ської Федерації. «Перебувають» — значить, 
воюють проти України? Хотілося б почути й 
таку чітку констатацію. Наша влада називає 
також чисельність бойовиків-сепаратистів, 
однак по-різному — від кількох до 20 тисяч. 
Для порівняння: чисельність Збройних Сил 
України — 232 тисячі.

Пристрасті в суспільстві наростають. Вже 
чути розмови про новий Майдан, про притяг-
нення до відповідальності винних у здачі Кри-
му і частковій окупації Донбасу. Стає все га-
рячіше. Тому час отямитися й сісти за стіл пе-
реговорів, і не лише в різних «мінських», «нор-
манських» та інших форматах, а й у форматі  
«народ і влада України». 

    Петро АНТОНЕНКО 

Дивна «гібридна війна» 

Зміст угоди 5 вересня
Протокол за результатами мінської зустрічі, підписаний 

представниками ОБСЄ, України та РФ. Його підписали також 
сепаратисти — керівники самопроголошених ДНР і ЛНР.

1. Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування 
зброї.

2. Забезпечити моніторинг та верифікацію з боку ОБСЄ режиму 
незастосування зброї.

3. Здійснити децентралізацію влади, зокрема через ухвалення 
Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядуван-
ня в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про 
особ ливий статус).

4. Забезпечити постійний моніторинг на російсько-українському 
державному кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони 
безпеки в прикордонних районах України та Російської Федерації.

5. Негайно звільнити всіх заручників і незаконно утримуваних 
осіб.

6. Ухвалити закон про недопущення переслідування і покарання 
осіб у зв’язку з подіями, які відбулися в окремих районах Донецької та 
Луганської областей України.

7. Продовжити інклюзивний загальнонаціональний діалог.
8. Вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі.
9. Забезпечити проведення дострокових місцевих виборів відпо-

відно до Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самовря-
дування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон 
про особливий статус).

10. Вивести незаконні збройні формування, військову техніку, а 
також бойовиків і найманців з території України.

11. Ухвалити програму економічного відродження Донбасу і від-
новлення життєдіяльності регіону.

12. Надати гарантії особистої безпеки для учасників консультацій.

Меморандум 20 вересня
Учасники контактної групи в Мінську, на продовження угоди від 

5 вересня, у ніч проти 20 вересня 2014 року домовилися про при-
пинення вогню, зупинці на поточній лінії зіткнення і встановлення 
30-кілометрової зони безпеки в Україні. На цих переговорах вони 
узгодили даний меморандум перемир’я: 

1. Припинення застосування зброї вважається загальним.
2. Зупинка підрозділів і військових формувань сторін на лінії зі-

ткнення станом на 19 вересня.
3. Заборона на застосування всіх видів зброї і ведення насту-

пальних дій.
4. Протягом доби з моменту прийняття даного меморандуму від-

ведення засобів ураження калібром понад 100 міліметрів від лінії зі-
ткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони, в тому 
числі з населених пунктів, що дає можливість створити зону припи-
нення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів — зони 
безпеки. При цьому відвести на лінії зіткнення сторін артилерійські 
системи калібру понад 100 міліметрів на віддалення їхньої макси-
мальної дальності стрільби.

5. Заборона на розміщення важких озброєнь і важкої техніки в 
районі, обмеженому певними населеними пунктами.

6. Заборона на установку нових мінно-вибухових інженерних за-
городжень у межі зони безпеки, зобов’язання на зняття раніше вста-
новлених мінно-вибухових загороджень у зоні безпеки.

7. Заборонити польоти авіації та іноземних літальних апаратів, 
крім апаратів ОБСЄ, над зоною безпеки.

8. Розгортання в зоні припинення застосування зброї моніто-
рингової місії ОБСЄ у складі групи спостерігачів організації протягом 
доби з моменту прийняття даного меморандуму. Зазначену зону до-
цільно розділити на сектори, кількість кордонів яких погодити в ході 
підготовки до роботи моніторингової групи спостережної місії ОБСЄ.

9. Виведення всіх іноземних найманців із зони конфлікту як з од-
ного, так і з іншого боку.

Сторони також вирішили продовжити обмін військовополонени-
ми. При цьому статус територій, захоплених бойовиками, на перего-
ворах у Мінську не обговорювався.

Убивство людей біля Волновахи — 
віддзеркалення цієї війни

В ОБСЄ сказали, звідки обстріляли 
автобус під Волновахою

Сліди від снарядів на 
блокпосту під Волновахою, 
де був обстріляний паса-
жирський автобус (12 людей 
загинули, а 17 дістали пора-
нень), свідчать: ракети було 
випущено з північного –  
північно-східного напрямку. 
Про це йдеться у звіті спо-
стережної місії ОБСЄ. 

«Спостерігачі прове-
ли комплексне обстежен-
ня території, де стався те-
ракт, зосередивши увагу 
на п’яти вирвах від вибухів 
снярядів. За оцінкою спо-
стерігачів, усі вирви — на-
слідок вибуху снарядів ра-

кет, випущених з 
північно – північ-
но-східного на-
прямку», — за-
значено в повідо-
мленні. Заданий 
напрямок вказує 
на територію До-
неччини, окупова-
ну бойовиками. 

Тільки цифри і факти
Що ви повинні знати про мобілізацію 

Президент підписав указ про черговий етап мобілізації. Розвію-
ючи хвилю провокаційних статей про незаконність мобілізації та по-
яву в мережі «зразка заяви про відмову від мобілізації», ще раз на-
голошуємо:

1. Мобілізація є законною
Адже закон «Про оборону України» у 4-й статті допускає оголошення мо-

білізації не лише у разі війни, а й у разі загрози нападу на Україну.
Анна МАЛЯР, 

кандидат юридичних наук.
(З публікації на «Українській правді» за 19. 01. 2015).

За дезертирство порушено понад тисячу справ 
Військова прокуратура розслідує понад тисячу справ за фактом дезер-

тирства. Про це повідомив Генпрокурор Віталій Ярема.
«Більше тисячі проваджень військова прокуратура здійснює за фактами 

дезертирства, які були масовими у минулому році. Завдяки діяльності право-
охоронних органів нам вдалося мінімізувати це явище».

За добу «режиму тиші» 
зафіксовано 138 обстрілів, стріляють звідусіль 

Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ. «За 24 години (до 8.00 
16 січня) зафіксовано 138 порушень «режиму тиші» — 64 з боку Збройних 
Сил України та 74 — від озброєних груп «ДНР» та «ЛНР», — йдеться у доповіді.

При цьому спостерігачі зазначили, що аеропорт Донецька та його околи-
ці є найбільш проблемною територією в зоні конфлікту. 

Як відомо, українська сторона не порушує «режиму тиші», але може від-
кривати вогонь у відповідь у разі небезпеки.

Втрати лише за день
Рада національної безпеки і оборони України повідомила:  втрати наших 

військових за 17 січня в зоні АТО — 4 загиблих, 32 поранені.

Мінські угоди по Донбасу
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Чим мотивують 
наступне подорожчання? 

Про наступ-
не, після торіш-
нього, різке по-
дорожчання газу 
для населення 
оголошено дав-
но. Як завжди, 
це мотивується 
«збитками» га-
зопостачальни-
ків, потребою 
привести тари-
фи «у відповідність до собівартості», а ще ж треба мати 
й бодай невеликий прибуток, аби розвиватися далі. 
Логічно. Ось тільки населенню важко зрозуміти, звідки 
ж береться ота «собівартість» газу, так само, як і елек-
трики, води.

Зараз, після останнього подорожчання, ціна на газ 
для населення коливається від 1182 до 4011 грн за ти-
сячу кубометрів, тобто від 1,18 до 4,01 гривні за кубо-
метр. Така велика розбіжність залежить від наявності 
лічильника та обсягів споживання. Якщо в домі поки 
що нема лічильника, а їх встановлення затягується на 
роки, то газівники роблять норми споживання газу «на 
око» і явно завищені. Подібно, як, наприклад, із водо-
постачанням. Якщо в домі нема лічильника води, ко-
мунальники «малюють» норму споживання, начебто 
родина витрачає по 7 – 8 кубометрів води на кожну 
людину на місяць. Варто встановити лічильник, як ви-
являється, що насправді витрачається десь по кубоме-
тру чи трохи більше. 

Але й за наявності газового лічильника треба ста-
ратися вкластися в місячну норму споживання газу, 
інакше тариф на понаднормові кубометри різко зрос-
тає. 

Газ для населення в країні споживається власний, 
і його вистачає, бо Україна все-таки видобуває немало 
газу, хоча хотілося б, звичайно, більше. І це правильно, 
що людям продається власний газ, бо він має бути де-
шевшим. А для промисловості (вона переважно у влас-
ності олігархів) продається газ, закуплений за кордо-
ном, в основному в Росії. Олігархи мали б узагалі самі 
напряму закуповувати газ за кордоном і домовлятися 
про ціни, а не черпати це паливо із загального держав-
ного «казана». 

«Казаном» у нас є «Нафтогаз» України — могутня 
державна структура, монополіст, яка й займається за-
купівлею і продажем газу. У тому числі постачанням 
населенню нашого українського газу, який має бути 
дешевшим від імпортованого. Він і є дешевшим до сьо-
годні. Але, схоже, невдовзі стане анітрохи не дешев-
шим від закордонного, як уже є з багатьма українськи-
ми товарами, які чомусь виявляються дорожчими, ніж 
завезені по імпорту і оплачені валютою.

«Нафтогаз» намалював нам свою нову «собівар-
тість» газу, підвищивши її аж у 6,3 разу. Ця цифра сяг-
нула 5430 гривень за тисячу кубометрів, тобто 5,34 
гривні на кубометр. Це тільки «собівартість», а ще ж 
плюс доставка газу споживачам, інші витрати, плюс 
якась же рентабельність, тобто прибуток газовиків. І 
можете уявити, який тариф нам запропонують завтра. 

Звідки ж узялася в газовиків така «собівартість»? 
При використанні традиційної методики, коли вра-

ховуються експлуатаційні, операційні та адміністра-
тивні витрати, а також амортизація обладнання, собі-
вартість видобутку природного газу для ПАТ «Укргаз-
видобування» становила 86,32 копійки за кубометр. У 
цьому переліку, наприклад, експлуатаційні витрати: за 
2014 рік порівняно з попередніми вони чомусь зросли 
у 3 рази — до 20,8 копійки за кубометр. Є ще адміні-
стративні витрати — 1,9 копійки за кубометр, прове-
дення сейсмічних, науково-дослідних робіт — сумарно 
2,2 копійки. Є ще амортизаційні витрати основних за-
собів — 30,2 копійки. 

Як бачимо, все це копійкова собівартість. Звідки ж 
узялася гривнева? І тут «Нафтогаз» придумав новацію: 
компанія вперше в методиці розрахунку використала 
такий показник як «вартість капіталу». Так от, ця «вар-
тість капіталу» компанії, за її ж розрахунками, стано-
вить 2854,2 грн/тис. куб. м. До цього додали ще плату 
за користування надрами, податок на прибуток, ось і 
вийшло для населення по 5,34 гривні за кубометр.

Але що ж це за дивовижна «вартість капіталу»? У 
доповіді, поданій уряду, компанія пояснює, що вар-
тість капіталу дорівнює доходу, який могло б отри-
мати «Укр газвидобування» від вкладення капіталу в 
альтернативний актив зі схожим рівнем ризику.

Ви що-небудь зрозуміли? А загалом це мотиву-
ється тими ж посиланнями на іноземних кредиторів, 
інвесторів, які, мовляв, даватимуть нам гроші, лише 
коли у нас буде ринкова ціна на газ. Звичайно, так і 
побудована у світі ринкова економіка: плати за те, що 
воно коштує. Але чи по-людськи, по-ринковому в нас 
обчислюють оту «ринкову вартість»? 

І якщо газовики для підвищення тарифів придума-
ли таку штуку як дохід, який могли б отримати в «аль-
тернативному активі», то навзаєм населення, за цією 
ж логікою, може запропонувати такий варіант. Воно 
платитиме і по 5, і по 10 гривень за кубометр, якщо та-
кож матиме «альтернативне отримання капіталу» — у 
вигляді ринкової європейської зарплати, скажімо, в 
тисячу євро, тобто 20 тисяч гривень.

Петро АНТОНЕНКО

Новий 2015 рік розпочався з медійного 
скандалу. Кобзона в новорічному ефірі телека-
налу «Інтер» побачили навіть ті, хто перекону-
вав громадськість у відсутності телевізора вдо-
ма. Соціальні мережі вибухнули повідомлення-
ми обурених чиновників та депутатів, у тому чис-
лі членів Нацради з питань телерадіомовлення.

Однак, по-перше, хай роблять заяви на офі-
ційних сайтах державних органів, а тоді дають 
посилання на своїх сторінках у соцмережах. Бо 
емоційні виплески посадовців в Інтернеті щодо 
питань зі сфери власних повноважень віддають 
простотою, що, як відомо, гірша за крадіжку.

По-друге, все відбувається так, ніби наш ме-
діапростір не був до цього російськомовним, 
ніби телеканали не транслювали російських 
фільмів і передач, ніби в ефірі немає проросій-
ських та проолігархічних новин — і лише Кобзон 
зашкодив цнотливій свідомості телеглядача.

Дивно, що лише через 10 місяців російської 
окупації ми почули голоси невдоволення від тих, 
хто давно повинен був за посадою врегулювати 
питання російського контенту в українських ЗМІ.

Чи порушив «Інтер» 
законодавство?

Відповідно до законодавства Нацрада з пи-
тань телерадіомовлення може застосувати пев-
ні санкції до телеканалу із двох підстав: якщо те-
леканал порушує умови ліцензійної угоди або 
порушує законодавство України.

Умови ліцензійної угоди «Інтер» не порушив, 
бо там точно не прописані обмеження щодо 
трансляції російського «мистецтва». А що стосу-
ється порушення законодавства, то нинішні де-
путати не створили такого законодавства, яке б 
зараз порушили ті, хто показує в ефірах одіозних 
росіян та їхню телепродукцію.

Звинувачення лунають не лише щодо 
persona non grata на екранах, а й щодо русифі-
кації на телебаченні та великої частки виробле-
ного в Росії телепродукту. Але без змін у законо-
давстві, тобто без прямої волі депутатів, вплину-
ти на цю ситуацію неможливо.

Приміром, питання мови в ЗМІ продовжує 
регулювати закон Ківалова – Колєсніченка. 
Тобто телерадіоорганізації України можуть на 
власний розсуд вести мовлення державною мо-
вою, регіональними мовами або мовами мен-
шин, мовами міжнародного спілкування та ін-
шими мовами — як однією, так і кількома.

Засилля іноземного продукту в ефірі також 
прописане в законі: «Програми європейсько-
го виробництва повинні становити не менше 
80 відсотків, у тому числі не менше 50 відсотків 

— програми українського виробництва». Тобто, 
коли ви порахуєте, вийде, що доля українського 
продукту встановлена на рівні 40%.

Тобто російська мова в ефірі та велика част-
ка російської телерадіопродукції в українських 
ЗМІ не порушують чинного законодавства.

Лунає також думка про порушені права те-
леглядачів. Адже «зірки» російського кінемато-
графа та естради травмують психіку українців 
своїми «талантом» і заявами. І на це в законі є 
відповідь.

Якщо телеглядач вважає, що його права по-
рушені, він може звертатися до телерадіоорга-
нізації, її засновників, Нацради, Державного ко-
мітету телебачення й радіомовлення України із 
зауваженнями та пропозиціями щодо змісту від-
повідних програм або передач.

Де ці скарги, окрім соціальних мереж? На 
їхній підставі Нацрада, приміром, повинна зро-
бити перевірку і вжити заходів.

Хто винен, і чи можна 
порушити норму, 

якої не існує?
Від першого дня вторгнення агресора на те-

риторію України всім було зрозуміло, що осно-
вний фронт цієї війни — інформаційний. Але з 
боку Верховної Ради, Кабміну, Нацради з питань 
телерадіомовлення, РНБО так і не були створені 
правила функціонування ЗМІ в умовах реальної 
загрози суверенітету України.

За 10 місяців окупації та бойових дій на те-
риторії України так і не запроваджені норми чи 
обмеження щодо змісту телерадіопродукції. Для 
виробників телерадіопрограм немає жодних 
офіційних рекомендацій чи роз’яснень — «що 
й хто» в телеефірі може зашкодити інтересам 
України.

Тож за що тепер збираються покарати теле-
канали? Адже не можна порушити правило, яко-
го не існує.

Ситуація така, що депутати, члени Нацради, 
члени уряду переклали вину за свою незробле-
ну роботу на телерадіокомпанії. Адже це Верхо-
вна Рада визначає державну політику щодо те-
лебачення й радіомовлення, Кабінет Міністрів 
забезпечує проведення цієї державної політи-
ки, а Нацрада займається безпосереднім регу-
люванням у сфері телерадіомовлення.

Кобзон в ефірі — це результат їхньої роботи, 
точніше, бездіяльності.

Анна МАЛЯР, 
кандидат юридичних наук

«Українська правда», 06.01.2015

Киянам і гостям столиці доведеться 
або чекати громадський транспорт 

ще довше, або платити більше
Комунальне підприємство «Київпастранс» 

12 січня на 177 одиниць скоротило кількість 
громадського транспорту в столиці та закри-
ло кілька маршрутів. Зокрема, на 120 одиниць 
зменшено на маршрутах кількість автобусів, на 
40 — тролейбусів, на 17 —  трамваїв. Зупинено 
роботу автобусів №№ 2, 5, 43к, 79, тролейбусів 
№№ 2, 25, 32.

Причиною транспортники звично назвали фі-
нансові проблеми. Так само звично заявили про 
«низький тариф на проїзд та виділення в неповно-
му обсязі компенсації проїзду пільговикам».

25 грудня 2014 року Київрада виділила «Київ-
пастрансу» 50 мільйонів на погашення зарплатних 
боргів.

У грудні в деяких маршрутах, які курсують із 
Троєщини до центру Києва, підвищили вартість 
проїзду до 4 – 5 гривень, у січні подорожчало ще 
кілька маршруток. Багато маршруток можуть по-
дорожчати до 6 гривень. 

Київська адміністрація з 1 лютого пропонує 
удвічі підвищити тарифи на проїзд у комунально-
му транспорті: на метро й міську електричку — до 
4 гривень, на наземний транспорт — до 3 гривень 
за одну поїздку. 

Різдвяна знижка на парафінові 
обігрівачі Qlima з 12 по 26 січня від-
відувачам порталу Online.UA 

- 10% на ґнотові 
обігрівачі

Ґнотовий пара-
фіновий обігрівач — 
це велика запаль-
ничка Zippo, доведе-
на абсолютна надій-
ність і максимальна ефективність. Ґніт 
наповнюється, паливо запускається, сві-
ча розжарювання від батарейки, і почи-
нається горіння. Подвійне спалювання в 
камері, яке й забезпечує максимальну 
теплогенерацію. У результаті згорання 
утворюється подвійна ефективність: те-
пло віддається у вигляді конвекції гаря-
чого зволоженого повітря від рефлекто-
ра. Повна автономність! 

- 15% на лазерні обігрівачі
Лазерний парафіновий обігрівач 

працює завдяки прямому вприскуван-
ню палива, контрольованому лазером, 

100-відсотковому 
згоранню палива і 
максимальному пе-
ретворенню в тепло. 
Вентилятор нагнітає 
гарячий зволоже-
ний повітряний по-
тік безпосередньо 
до  приміщення. Лазер забезпечує абсо-
лютну якість згорання, підтримує задану 
температуру в приміщенні. 

- 10% на оригінальне 
паливо Zibro

Безкоштовно: кон-
сультація, доставка по 
Києву і презентація 
можливостей обігріва-
ча: (050) 629-88-15.

Наші обігрівачі при-
несуть тепло Вашому 
дому і незалежність від 
центрального опалення.

З Новим роком і Різдвом!
З повагою — 
www.megateplo.com.ua

Газові побориХто відповість за Кобзона в ефірі?
А де ж почуття
патріотизму? 

Коментар редактора

Анна Маляр — відомий юрист, 
експерт-криміналіст, чиї матеріали 
не раз друкувала наша газета. Ось і 
зараз вона чітко роз’яснила дві речі. 
По-перше, якщо ми взяли курс на Єв-
ропу, Євросоюз, вважаємо себе де-
мократичною державою, то не вар-
то щось робити «з політичної доціль-
ності», треба робити згідно із зако-
нами держави. Але, по-друге, наше 
законодавство, на жаль, відстає від 
вимог часу, зокрема щодо нинішньої 
агресії проти України, потреби захис-
ту нашого інформаційного простору. І 
тут щодо законодавства — серйозні 
питання до нашого парламенту. 

Між тим, ситуація розвивається. 
Днями Національна рада з питань 
телебачення і радіомовлення таки ж 
винесла телеканалу «Інтер» офіційне 
попередження. Ще одне таке попе-
редження, і почнеться процедура за-
криття телеканалу, тобто припинення 
його трасляцій в Україні. Справа це 
непроста, адже натомість у нас зако-
нами (найперше — Основним Зако-
ном, Конституцією України)  гаранто-
вано свободу слова, відсутність цен-
зури. Закривати мас-медіа можна за 
рішенням суду. Але значно простіше 
інше — просто не продовжити ліцен-
зію на мовлення, яку й видає саме 
Нац рада. А ліцензія в каналу «Інтер» 
закінчується вже влітку цього року. 

Тепер щодо суті конфлікту. У на-
шій газеті (№ 44) я писав, що Йосип 
Кобзон — чудовий співак, ціла епо-
ха в історії естради, але він був і є 
за світоглядом людиною комуно-ра-
дянської епохи. І що найгірше: спі-
вак, уродженець України, не лише 
не засуджує агресію Росії проти на-
шої держави, а певним чином підтри-
мує її. 

І тут, погоджуючись з Анною Ма-
ляр, хочеться все ж сказати й про 
інше. Є норми юридичні, за якими у 
нас зараз не заборонено транслю-
вати Кобзона, Валерію, Газманова, а 
саме виступ тріо цих палких прихиль-
ників Кремля в новорічній програмі 
«Інтера» так обурив громадськість. 
Але, крім юридичних, є ще й норми 
моралі, порядності, патріотизму. І тут 
уже є питання до цього і подібних те-
леканалів та друкованих видань, які 
щедро тиражують таких російських 
артистів. Як у цих медіа, їхніх журна-
лістів, власників з цією самою мо-
раллю, порядністю, патріотизмом? 
Адже, якщо поки що не заборонено 
«крутити» апологетів Кремля, то ніх-
то й не змушує мас-медіа це робити. 
Крім, очевидно, певної їхньої позиції. 

І тут уже слово за самими теле-
глядачами, читачами, які можуть і 
мають оцінити оту позицію і прояви-
ти своє ставлення до цих медіа дуже 
просто. 

Акція для відвідувачів Online.UA
Тепло для Вашого дому
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Переселенців із зони АТО і 
Криму — понад 633 тисячі
Станом на 11 січня з тимчасово окупованої те-

риторії України та районів проведення антитеро-
ристичної операції до інших регіонів країни пере-
селено 633 тисячі 824 особи. Про це повідомляє 
Міжвідомчий координаційний штаб з питань соцза-
безпечення переселенців.

З Донецької, Луганської областей переселе-
но 613 тисяч 841 особа, з Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополь — 19 тисяч 983 особи.

Україна має виплатити 
цього року 11 мільярдів 
доларів зовнішнього боргу 
Про це повідомив 

Прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що торік 
країна отримала 9 мільяр-
дів фінансової допомоги, 
а 14 млрд боргу віддали. 
І ця сума — це тільки виплати за позиками попе-
реднього уряду. Разом з тим Прем’єр зазначив, що 
Україна позичає гроші не для сплати боргів, а для 
відновлення фінансової стабільності і збільшення 
золотовалютних резервів. 

Зі слів Яценюка, загальний борг України про-
тягом його перебування на посаді прем’єр-міністра 
не змінився в доларовому еквіваленті і становить 
73 млрд доларів. 

Мусульман у Європі 
значно менше, ніж 
думають жителі Євросоюзу
Європейці значно переоцінюють відсоток му-

сульманського населення у своїх країнах. Це наво-
дить журнал «The Economist».

Видання після теракту в Парижі вирішило по-
рівняти реальний відсоток мусульман у країнах Єв-
ропи з тим, як його оцінюють європейці.

Зокрема, у Франції мусульманське населення 
становить 8%, у той час як, на думку французів, їх 
кількість відповідає 31%. Таку ж різницю зафіксова-
но і в Бельгії, громадяни якої вважають, що серед них 
29% мусульман, у той час як насправді — лише 6%.

Британці вважають, що мусульмани станов-
лять 21% їхнього населення, в той час як статис-
тика свідчить про 5%. Схожою є також ситуація в 
Італії (4% мусульман проти «уявних» 20%), Німеччи-
ні (6% проти 19%), Швеції (5% проти 17%) та Іспанії 
(2% проти 16%).

Видання також наводить відсоток населення, 
яке вважає іслам не сумісним із західним світом. 
Найбільше серед європейців таку думку поділя-
ють громадяни Іспанії — більше  60%, Швейцарії — 
59%, Німеччини — більше 55% у східній частині та 
близько 50% — у західній, Франції — 55%, Швеції 
— 50%, Британії — більше 45%.

П’єр Рішар і Жерар Депардьє 
зіграли у фільмі 
за оповіданнями Чехова
Знамениті французькі актори зіграли разом у філь-

мі, в основі якого — новела Антона Чехова «Агафія». 
З’являться вони і в інших новелах, але вже порізно.

Досі останньою спільною роботою акторів ста-
ла комедія «Втікачі», що вийшла на екрани 28 ро-
ків тому.

У 2014 році П’єру Рішару виповнилося 80, Же-
рару Депардьє — 66. Обидва продовжують зніма-
тися. 2013 року Рішар знявся в комедії «Паперові 
душі», а 2012-го на екрани вийшов фільм «Продавець 
іграшок». Депардьє за останні пару років з’явився в 
більш ніж десяти картинах, найвідоміші з яких — «Ліга 
мрії», «Ласкаво просимо до Нью-Йорка» і «Распутін».

Одноцентову монету у США 
продали за 2,3 млн дол.
У США мідну монету номіналом один цент, да-

товану 1793 роком, продали на аукціоні за 2 млн 
350 тис. дол.

На реверсі монети, яка отримала назву «ланцю-
говий цент», зображено переплетений ланцюг із 13 
кілець, що символізує  єдність перших 13 американ-
ських колоній. Унікальність лота пояснюється тим, що 
такий дизайн монети проіснував дуже нетривалий 
час — критики визнали ланцюг нагадуванням про 
рабство, в результаті чого його замінили на вінок.

Торги, на яких був проданий лот, пройшли в 
Орландо (штат Флорида), вони були організовані 
аукціонним будинком «Аукціони спадщини». Ім’я но-
вого власника раритету не розголошується.

Уперше ця монета з’явилася на аукціоні 1879 
року. Тоді вона пішла з молотка за 76 дол.

Бліц-інформ
Український інститут національної 

пам’яті звертається до громадськості гід-
но відзначити події першої української ре-
волюції ХХ століття. Ось ці події. 

Проголошення Незалежності 
України 22 січня 1918 року

Українська Центральна Рада у листопа-
ді 1917 року проголосила утворення Укра-
їнської Народної Республіки, сподіваючись 
на федеративні стосунки із демократичною 
Росією. Але творення національної держави 
було перервано військовою агресією біль-
шовицького режиму, який захопив владу в 
Росії.

17 грудня 1917 року більшовицька Рада 
народних комісарів Росії передала Україн-
ській Центральній Раді ультиматум. Він ви-
магав від українського уряду безумовної до-
помоги більшовикам в Україні. Українська 
Центральна Рада 20 грудня 1917 року від-
хилила ультиматум. Відхилення стало приво-
дом для початку більшовицької агресії про-
ти України. 

Ці обставини, а також крах ілюзій ліде-
рів Української революції щодо створення 
федеративної і демократичної Росії сприя-
ли проголошенню самостійності України 22 
січня 1918 року ІV Універсалом Центральної 
Ради. УНР проголошувалася «самостійною, 
ні від кого незалежною, вільною, суверен-
ною державою українського народу». 

Бій під Крутами 
29 січня 1918 року

На початку січня 1918 року більшови-
ки встановили контроль у Харківській, Ка-
теринославській, Полтавській губерніях і 
розгорнули наступ на Київ. Наступ більшо-
вицькі війська вели двома групами: одна — 
уздовж залізниці Харків – Полтава – Київ, 
друга — у напрямі Курськ  – Бахмач – Київ. 

Центральна Рада УНР у своєму підпо-
рядкуванні мала окремі частини колишньої 
російської армії, що були українізовані, а та-
кож сформовані із добровольців підрозді-
ли, серед яких варто назвати курінь Січових 
стрільців на чолі з Євгеном Коновальцем, 
загони Вільного козацтва та сформований 
Симоном Петлюрою Гайдамацький кіш Сло-
бідської України. Саме добровольці і стали 
опорою Центральної Ради.

24 – 27 січня 1918 року запеклі бої роз-
горнулися за станцію Бахмач. Оборона цьо-
го міста є однією з героїчних і маловідомих 
сторінок в історії визвольної боротьби укра-
їнського народу.

Українські війська змушені були зали-
шити Бахмач і відступити до станції Крути. 

На підкріплення українських частин до Крут 
було направлено Першу Українську юнаць-
ку (юнкерську) школу ім. Б. Хмельницького у 
складі чотирьох сотень (400 – 450 курсан-
тів і 20 старшин (офіцерів). До юнаків школи 
приєдналась перша сотня (116 – 130 осіб) 
новоствореного добровольчого Помічно-
го Студентського куреня Січових стрільців. 
Переважна більшість студентів не мала до-
статньої військової підготовки, студенти 
були погано озброєні. До курсантів юнаць-
кої школи, студентів і гімназистів приєдна-
лося ще близько 80 добровольців із підроз-
ділів місцевого Вільного козацтва з Ніжина.

Загалом, за різними підрахунками, у 
Крутах 29 січня 1918 року перебувало від 
420 до 520 українських воякiв і юнакiв та 
студентiв, якi мали на озброєнні до 16 ку-
леметів та одну гармату на залiзничнiй 
платформi. Упродовж усього дня вони вели 
бій за станцію з більшовицькими війська-
ми загальною чисельністю (за тверджен-
ням більшості джерел) понад 3000 осіб, се-
ред них 400 балтійських матросів. Усі добре 
озброєні і з артилерією. 

Після запеклого багатогодинного бою, 
користуючись присмерком, українські вій-
ська організовано відступили зі станції Кру-
ти до своїх ешелонів. 27 студентів та гімна-
зистів, які знаходилися у резерві, під час 
відступу потрапили у полон. І наступного дня 
ці 27 героїв були розстріляні або замордо-
вані. Згодом їх поховали на Аскольдовій мо-
гилі у Києві. 

Втрати українських військ під Крутами 
оцінюють у 70 – 100 загиблих. Втрати біль-
шовицьких військ сягали тільки вбитими 
300 воякiв.

Затримавши ворога на чотири дні, ки-
ївські юнаки дали змогу Україні укласти 
Брест-Литовський мир, що означав міжна-
родне визнання української незалежності. 

Проголошення Акта Злуки
22 січня 1919 року

Революційні події на Наддніпрянській 
Україні вплинули на інші території, де про-
живали українці. 1 листопада 1918 року по-
стала Західноукраїнська Народна Республі-
ка, населення і політичні діячі якої прагнули 
до об’єднання з УНР у соборній державі. 

Акт Злуки вирішили приурочити до пер-
шої річниці проголошення IV Універсалу — 
22 січня 1919 року. 

Київ був прикрашений національними 
синьо-жовтими прапорами. Головні урочис-
тості відбувалися на Софійській площі. Над 
тисячами присутніх прозвучали слова Акта: 
«…Віднині воєдино зливаються століття-

ми відірвані одна від одної частини єдиної 
України — Галичина, Буковина, Закарпаття 
і Наддніпрянська Україна. Здійснилися ві-
ковічні мрії, для яких жили і за які вмирали 
найкращі сини України. Віднині є тільки одна 
незалежна Українська Народна Республіка. 
Віднині український народ увільнений мо-
гутнім поривом своїх власних сил, має змо-
гу об’єднати всі зусилля своїх синів для ство-
рення нероздільної, незалежної Української 
держави, на добро і щастя українського на-
роду».

Низка внутрішніх і головно зовніш-
ніх причин спричинила нетривкість пер-
шої української соборності. Поза тим подія 
мала символічне значення. Від цього мо-
менту майбутня незалежна Україна інтер-
претувалася як соборна держава, яка мала 
об’єднати українські етнічні землі. Учасники 
наступних етапів українського визвольного 
руху ставили собі за мету відродження Укра-
їнської самостійної соборної держави.

«Живий ланцюг» 
21 січня 1990 року

За радянських часів події Української 
революції 1917 – 1921 років намагалися не 
згадувати в підручниках історії. Утім, пам’ять 
про ці події перемогла радянську амнезію.

21 січня 1990 року відбулася одна з най-
більших у Центральній та Східній Європі ма-
сових акцій — «живий ланцюг» як символ єд-
ності східних і західних земель України та 
знак вшанування подій першої української 
революції. Різні джерела називають до 
трьох мільйонів людей, які взялися за руки 
і створили безперервний ланцюг від Києва 
до Львова. 

Український інститут національної пам’яті

17 грудня 1917 року (3 грудня 1917 року за 
старим стилем) Совєт Народних Комісаров РСФСР 
висунув ультиматум Центральній Раді УНР, який 
редагували В. Ленін, Й. Сталін і Л. Троцький. Між 
іншим, у цьому документі було заявлено: «Ми зви-
нувачуємо Раду в тому, що, прикриваючись націо-
нальними фразами, вона веде цілком буржуазну 
політику, яка давно вже виявляється у невизна-
нні Радою радянської влади на Україні». Під «ра-
дянською владою» більшовицькі керманичі Росії 
мали на увазі свою владу, а будь-яка інша автома-
тично ставала «буржуазною». Пропагандистський 
туман про визнання більшовицькою владою пра-
ва націй на самовизначення аж до відділення від 
Росії демонструє традиційну російську імперіаліс-
тичну звичку маскувати свою агресивну політи-
ку. Очільники радянської Росії заявили, що непри-
йняття будь-якого з пунктів вимог до Центральної 
Ради означає оголошення війни. Отже, вони були 
однозначно націлені на загарбання України.

Через 48 годин після оголошення ультимату-

му радянська Росія оголосила війну Україні.
29 січня 1918 року під Крутами українські захис-

ники, серед яких були уродженці різних куточків кра-
їни, в тому числі й Західної України, на чолі з сотни-
ком Аверкієм Гончаренком (уродженцем с.Дащенки 
Варвинського району Чернігівської області) прове-
ли героїчний оборонний бій проти російсько-більшо-
вицької армії М. Муравйова. 

Про обставини початку російської агресії про-
ти України та легендарний бій під Крутами розпо-
відається в музейній експозиції меморіального 
комплексу «Пам’яті Героїв Крут». 

Російських політиків і журналістів, яким потрібна 
істина, а не пропагандистська істерія з метою при-
ховати ганебні сторінки історії російського імпері-
алізму, запрошуємо до меморіального комплексу 
«Пам’яті Героїв Крут». Його адреса: Україна, Чернігів-
ська область, Борзнянський район, Печівська сіль-
рада, село Пам’ятне, вул. Героїв Крут, 38.

Сергій БУТКО, 
Український інститут національної пам’яті

Як бути зі знаменитим столичним Будин-
ком профспілок, що кілька місяців був епі-
центром Майдану, штабом Єврореволюції? 
Адже під час його штурму будівля горіла, по-
тім вогонь заливали водою.

Стан несучих конструкцій у Будинку 
профспілок дозволяє відновити будівлю. 
Про це заявив голова профспілки працівни-
ків будівництва і промисловості будматеріа-
лів України  —  директор благодійного фон-
ду «Відродження Будинку профспілок» Василь 
Андрєєв: «Експертний висновок уже існує. Це 
майже 400 з лишком сторінок дослідження 
кожного вузла, кожної плити, кожної балки 
будівлі». Він зазначив, що фонд «Відродження 

Будинку профспілок» уже зібрав 2,95 мільйо-
на гривень і декілька десятків тисяч доларів.

Роботи з усунення аварійної ситуації плану-
ється завершити до кінця лютого. Потім почнеть-
ся відновлення внутрішнього вмісту будинку. По-
вністю відновити об’єкт планується до 25-их ро-
ковин незалежності України в 2016 році.

Андрєєв не зміг назвати повної вартості 
відновлення Будинку профспілок, однак ви-
словив сподівання, що кошти для цих цілей 
вдасться залучити від організацій, які роз-
міщувалися в будівлі до пожежі і які зацікав-
лені у відновленні своїх приміщень. Федера-
ція профспілок України заявила, що Будинок 
профспілок відремонтують.

День пам’яті Героїв Крут і День Соборності України

Проголошення Акта Злуки українських земель 
на Софійській площі в Києві. 22 січня 1919 р. 

Знято із дзвіниці Софійського собору, на гори-
зонті видно ще не зруйнований більшовиками 

Михайлівський Золотоверхий  собор.
                           Фото з архіву УІНП

Майдан Незалежності,  лютий  2014 року. 
Після перемоги революції. 

Вшанування  загиблих героїв Майдану. 
Обпалений штурмом Будинок профспілок. 

    Фото Петра Антоненка

На Чернігівщині меморіальний комплекс 
«Пам’яті Героїв Крут» підтверджує агресію Росії проти України

Знаменитий штаб Майдану, Єврореволюції — Будинок профспілок — відновлять
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І все про головний 
футбольний приз світу

У штаб-квартирі Всесвітньої федерації фут-
болу (ФІФА) у швейцарському Цюріху 12 січня 
пройшла щорічна церемонія визначення і на-
городження кращих футболістів і тренерів світу. 
Цього разу за 2014 рік. 

Найпочеснішим здавна вважається «Золо-
тий м’яч» — відзнака кращому футболісту Єв-
ропи і планети. З відібраних заздалегідь трьох 
претендентів два представники чемпіонату Іс-
панії вже 7 років поспіль домінують у світовому 
футболі. Це капітан збірної Аргентини Ліонель 
Мессі з «Барселони» і капітан збірної Поргугалії 
Кріштіану Роналду з мадридського «Реалу». Тре-
тім був воротар «Баварії» і збірної Німеччини, 
чемпіон світу 2014 року Мануель Нойєр. 

«Золотий м’яч» отримав Роналду, другим 
був Мессі, третім — Нойєр, які отримали відпо-
відно срібний і бронзовий м’ячі. 

Тренером року оголошений Йоахим Льов, 
чемпіон світу зі збірною Німеччини. Другий — 
італієць Карло Анчелотті, переможець торіш-
ньої Ліги чемпіонів з «Реалом», третій — арген-
тинець Дієго Сімеоне, тренер фіналіста Ліги 
чемпіонів «Атлетико» з Мадрида. Кращою фут-
болісткою світу названа півзахисник «Воль-
сбурга» та збірної Німеччини Надін Кесслер. 

Названа також символічна збірна світу 
2014 року. Це воротар Мануель Нойєр, захис-
ники: Давід Луїз, Тьяго Сілва (обидва — Бра-
зилія), Філіп Лам (Німеччина), Серхіо Рамос (Іс-
панія), півзахисники: Андреас Іньєста (Іспанія), 
Анхель Ді Марія (Аргентина), Тоні Кроос (Німеч-
чина), Ар’єн Роббен (Нідерланди), нападники 
Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі.

З історії «Золотого м'яча»
Спершу це був приз кращому футболісту 

Європи. Встановив його  1956 року паризький 
журнал «France Football» («Франс-Футбол»). Кра-
щого визначали голосуванням спортивних жур-
налістів. 

До 1995 року переможців визначали винят-
ково з футболістів, що мають громадянство єв-
ропейських країн і виступають за клуби конти-
ненту. Тому цю нагороду не змогли отримати ні 
король футболу бразилець Пеле, ні аргентинець 
Марадона, хоча останній пограв уже і в Європі. 

У 1995 році правила змінили. На приз міг 
претендувати й легіонер з інших континентів, 
але той, що грав у Європі. Від 2007 року на приз 
могли претендувати гравці будь-яких клубів сві-
ту, так що це вже став «Золотий м’яч» кращого 
гравця планети. Правда, всі кращі гравці з ін-
ших континентів, у тому числі з Латинської Аме-
рики, нині виступають усе одно в Європі, так що 
приз і далі фактично був континентальним.

Паралельно від 1991 року ФІФА визначала 
кращого футболіста світу, вручаючи йому «Діа-
мантовий м’яч». Голосували при визначенні пе-
реможця і призерів тренери й капітани націо-
нальних збірних, які хоч раз виступали на чем-
піонатах світу. Іноді вибір обох переможців збі-
гався, іноді — ні.

І ось 2010 року ФІФА і журнал «Франс-
Футбол» вирішили об’єднати ці нагороди в одну 
— «Золотий м’яч» кращого футболіста світу. 

Отже, рекорд-
сменом залишаєть-
ся Мессі — 4 пере-
моги. Він лідирує і в 
загальному заліку 
«м’ячів»: 4 золоті, 3 
срібні, 1 бронзовий. 
У Роналду — 3 золо-
ті, 4 срібні, 1 брон-
зовий. Єдиний раз 
приз отримав воро-
тар — Лев Яшин із московського «Динамо».

Статистика по країнах: по 7 м’ячів мають 
Німеччина і Нідерланди, 6 — Франція. 

Статистика по командах. Тут лідирують 
гранди європейського і світового футболу. 12 
«Золотих м’ячів» здобули гравці «Барселони», 9 
— італійського «Ювентуса», по 8 — «Реалу» і «Мі-
лана», 5 — «Баварії».

У почесному списку — три представни-
ки України: Блохін і Бєланов представляли ще 
СРСР, Шевченко — незалежну Україну.

1956 Стенлі Метьюз Англія

1957 Альфредо Ді Стефано Іспанія

1958 Раймон Копа Франція

1959 Альфредо Ді Стефано Іспанія

1960 Луїс Суарес Іспанія

1961 Омар Сіворі  Італія

1962 Йозеф Масопуст Чехословаччина

1963 Лев Яшин СРСР

1964 Деніс Лоу Шотландія

1965 Ейсебіо Португалія

1966 Боббі Чарльтон Англія

1967 Флоріан Альберт Угорщина

1968 Джордж Бест Північна Ірландія

1969 Джанні Рівера Італія

1970 Герд Мюллер ФРН

1971 Йохан Кройф Нідерланди

1972 Франц Беккенбауер ФРН

1973 Йохан Кройф Нідерланди

1974 Йохан Кройф Нідерланди

1975 Олег Блохін СРСР

1976 Франц Беккенбауер Німеччина

1977 Аллан Сімонсен Данія

1978 Кевін Кіган Англія

1979 Кевін Кіган Англія

1980 Карл-Хайнц Румменіге ФРН

1981 Карл-Хайнц Румменіге ФРН

1982 Паоло Россі Італія

1983 Мішель Платіні Франція

1984 Мішель Платіні Франція

1985 Мішель Платіні Франція

1986 Ігор Бєланов СРСР

1987 Рууд Гулліт Нідерланди

1988 Марко ван Бастен Нідерланди

1989 Марко ван Бастен Нідерланди

1990 Лотар Маттеус Німеччина

1991 Жан-П’єр Папен Франція

1992 Марко ван Бастен Нідерланди

1993 Роберто Баджо Італія

1994 Христо Стоїчков Болгарія

1995 Джордж Веа Ліберія

1996 Маттіас Заммер Німеччина

1997 Роналдо Бразилія

1998 Зінедін Зідан Франція

1999 Рівалдо Бразилія

2000 Луїш Фігу Португалія

2001 Майкл Оуен Англія

2002 Роналдо Бразилія

2003 Павел Недвед Чехія

2004 Андрій Шевченко Україна

2005 Роналдіньо Бразилія

2006 Фабіо Каннаваро Італія

2007 Кака Бразилія

2008 Криштіану Роналду Португалія

2009 Ліонель Мессі Аргентина

2010 Ліонель Мессі Аргентина

2011 Ліонель Мессі Аргентина

2012 Ліонель Мессі Аргентина

2013 Кріштіану Роналду Португалія

2014 Кріштіану Роналду Португалія 

Кріштіану Роналду — володар 
«Золотого м’яча» 2014 року

А тепер — усі переможці, володарі «Золо-
того м’яча». Вказано рік і країну переможця. 

Республіканський марш у пам’ять про 
жертви терактів пройшов у Парижі. У перших 
рядах колони йшли президент Франції Фран-
суа Олланд, прем’єр Великобританії Девід 
Кемерон, Італії — Маттео Ренці, канцлер Ні-
меччини Ангела Меркель, президент України 
Петро Порошенко, прем’єр-міністр Ізраїлю Бі-
ньямін Нетаньяху і глава Палестинської наці-
ональної адміністрації Махмуд Аббас, а також 
лідери Євросоюзу Жан-Клод Юнкер і Мартін 
Шульц.

AFP з посиланням на організаторів пові-
домляє, що до центру  столиці Франції при-
йшли 1,5 млн осіб. Напередодні в маніфеста-
ціях по всій країні взяли участь близько 700 
тисяч осіб.

Уранці 7 січня терористи (підозрюються 
мусульманські бойовики) увірвалися до ре-
дакції французького сатиричного журналу 
«Charlie Hebdo» і відкрили вогонь по людях. 

При нападі загинули 10 журналістів, а також 
два поліцейські на вулиці. Нападникам вда-
лося втекти з місця злочину на автомобілі. 
Причиною нападу були карикатури на іслам-
ські релігійні символи.

А загалом жертвами терористичних атак 
у Франції з 7 по 9 січня стали 17 людей. Пора-
нено 19 осіб.

Прошли те золотые вре-
мена, когда участие в пике-
тах и митингах для рядовых 
гражданских активистов за-
канчивалось максимум 15 
сутками ареста и штрафом 
в 5 – 10 тысяч рублей. После 
«болотного дела» и киевско-
го Майдана у властей окон-
чательно сдали нервы.

В Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях (КоАП) и УК РФ в июле 2014 
года совершенно незаметно и 
очень тихо внесли ряд жёстких 
репрессивных изменений. 
Теперь, если вы, допустим, 
пару раз в течение 180 дней 
выйдете на одиночный пи-
кет, и полицейскому каждый 
раз будет что-то не нравиться 
(точнее, как это часто бывает, 
он просто придерётся, чтобы 
создать повод для задержа-
ния), то или загремите на 30 
суток, или заплатите штраф, 
который увеличился до 150 
– 300 тысяч рублей, или бу-
дут вам обязательные работы 
от 40 до 200 часов (ч. 8 ста-
тьи 20.2 КоАП — «проведение 
мероприятия без согласова-
ния»). Но если вы в третий раз 
в течение 180 дней выйдете 
на пикет, и у полицейско-
го вновь возникнут претен-
зии, то уже заведут уголов-
ное дело — за «неоднократ-
ное нарушение установленно-
го порядка организации либо 
проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия 
или пикетирования» (статья 
212.1 УК РФ). Штраф — от 600 
тысяч до 1 миллиона рублей, 
или 480 часов обязательных 
работ, или до 5 лет лишения 
свободы.

Но до прошедшей недели 
все эти новшества «спали» — 
их не использовали, а приме-
нялись «обычные» меры воз-
действия на гражданских ак-

тивистов: статья 20.2 КоАП 
(штраф от 10 до 30 тысяч ру-
блей) и 19.3 КоАП (штраф 500 
– 1000 рублей или арест до 
15 суток).

Новые санкции власти 
решили опробовать после 
событий 15 января на Ма-
нежной площади — «обсуж-
дение приговора братьям 
Навальным», на который 
провокаторов из «Антимай-
дана» пришло в несколько 
раз больше, чем сторонни-
ков оппозиционера.

Задержали 13 человек 
(не из числа провокаторов, 
как очевидно). В итоге 10 сто-
ронников Навального полу-
чили «классическую» 20.2 и 
пошли домой. Троих, которые 
хорошо известны сотрудни-
кам полиции в лицо, так как 
неоднократно задержива-
лись в ходе пикетов, оставили 
на ночь в ОВД «Мещанский» и 
«Китай-город».

На следующий день акти-

виста Ильдара Дадина при-
говорили к 15 суткам ареста 
по статье 19.3 КоАП (непови-
новение законному распоря-
жению сотрудника полиции) и 
20 тысячам рублей по статье 
20.2 КоАП, а остальных дво-
их впервые в России осудили 
по «новым» нормам. Активист 
Марк Гальперин получил в 
Тверском суде 30 суток арес-
та по части 8-й статьи 20.2 
(«повторное» нарушение на 
митинге) за участие в акции 
15 января и 8 суток ареста по 

части 2-й статьи 20.2 (прове-
дение публичного меропри-
ятия без согласования) за 
одиночный пикет в поддержку 
французского еженедельни-
ка «Charlie Hebdo».

Больше пострадал 
75-летний активист движения 
«Солидарность» Владимир 
Ионов: за акцию на Манеж-
ке Тверской суд присудил ему 
штраф в 150 тысяч рублей, а 
Следственный комитет воз-
будил уголовное дело по той 
самой чудесной 212.1 статье 
УК РФ.

По мнению СК, пожилой 
человек «превысил лимит» 
административных наруше-
ний до неприличия: в сен-
тябре 2014 года, 10 января 
(когда, как и Гальперин, сто-
ял с одиночным пикетом в 
память о жертвах терактов в 
Париже) и вот теперь 15 ян-
варя 2015 года.

Сейчас Ионов находится 
под подпиской. А его делом 
занимаются аж девять сле-
дователей отдела по рассле-
дованию особо важных дел 
Главного управления След-
ственного комитета по Мо-
скве!

Так что СК предупрежда-
ет: не выходите на улицу пу-
блично выражать своё мне-
ние, хоть это и закреплено 
Конституцией, возмущайтесь 
на кухне. Ну а если не устраи-
вает — копите деньги и суши-
те сухари: скидки на возраст 
не будет, а следователей хва-
тит на всех.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
судебный репортер 

«Новой газеты»,
«Новая газета» (Москва), 

17.01.2015. 
Постоянный адрес страницы: 

http://www.novayagazeta.ru/
columns/66857.html

У Парижі на марш пам’яті жертв терактів 
прийшло півтора мільйона людей

МессіМессі

РоналдуРоналду

Лев ЯшинЛев Яшин

Росія сьогодні

Вышел дважды за полгода с плакатом 
на улицу — получи уголовную статью
Следователей хватит на всех?

Комментарии читателей на сайте газеты: 
Россия — страна рабов. Публично 

высказать мнение, отличное от официального, 
уголовно наказуемо. Украинцы своей власти 
этого не простили. Россияне позволили. 

* * *
Россияне позволили, а Украине не прости-

ли свободы. 
* * *
Были бы сейчас гражданином РФ, ощущали 

бы сейчас «стыдное бессилие». 
* * *
А «червончик» за 3 колоска, слабо? А, Пу-

тин? Ну нельзя же быть таким трусом! Я уверен, 
придёт время, и народ России увидит тебя без 
тефлона продажных РоссСМИ и без прикрытия 
приватизированного государственного аппа-
рата! Вот это будет зрелище! Позорное зрели-
ще! И стыдно станет россиянам!

* * *
Но... не всё потеряно в Питере: на митинге 

спели песню 15.01.2015 «Путин, hello!». Вроде 
в ютубе даже есть. 

* * *
И посмотрите, как реагируют россияне на 

события в Украине. Просто диву даёшься, они 
огаживают народ, который не потерпел воров 
и издевательства над чувствами собственно-
го достоинства. 

* * *
Эти скоты должны извиниться перед пенси-

онером и впредь не сметь трогать людей, годя-
щихся им в отцы, а то и деды. 

* * *
Не так давно в Москве арестовали и суди-

ли человека за пустой плакат. И хотя никакого 
намёка на «дорогого Владимира Владимиро-
вича» на чистом листе бумаги не было, полиция 
выкрутила руки, а судья, как в бородатом анек-
доте, заявил, что у нас и так каждая собака зна-
ет, кто в стране настоящее ло ло ло. 

Владимир Ионов. 
Фото: Valenik.ru
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Крах комуно-радянської 
імперії СРСР

Сторінками 
старих газет

Намеченное партией — 
выполним
Советские люди делом отвечают на обраще-

ние Политбюро ЦК КПСС к коммунистам, всем тру-
дящимся развернуть всенародное социалистичес-
кое соревнование за успешное выполнение за-
даний пятилетки, достойную встречу XVII съезда 
КПСС. В редакцию продолжают поступать письма, 
в которых содержится горячее одобрение положе-
ний и выводов речи товарища К. У. Черненко на за-
седании Политбюро ЦК КПСС, рассказывается о 
новых рубежах трудовых коллективов.

(«Известия», орган Верховного Совета СССР, 
22.11.1984 г.)

 * * *

Под знаменем 
братской дружбы
Парад и демонстрация 
трудящихся в Тбилиси
Вчера в Тбилиси состоялся парад войск 

Краснознамённого Закавказского военного окру-
га и демонстрация трудящихся в честь знамена-
тельного юбилея Грузинской ССР и Компартии Гру-
зии.

На земле Советской Грузии — большой и 
радостный праздник. Её 60-летний путь — это 
славная летопись достижений трудящихся респу-
блики в содружестве с народами-братьями СССР.

 

Кролиководы-любители
ПОЛТАВА. Широко развито любительское кро-

лиководство в Миргородском, Лохвицком, Ко-
белякском и некоторых других районах облас-
ти. Лохвицкое районное общество кролиководов 
объединяет свыше шести тысяч человек. За про-
шлую пятилетку они продали заготовителям более 
полумиллиона кроликов. 

Поведут отары
140 выпускников средних школ Егин ды-

булакского района по призыву своих ровесников 
из совхоза «Айрыкский» решили пойти работать на 
овцеводческие фермы. 

Из нового поколения решено организовать 
комсомольско-молодёжные чабанские бригады. 
Шесть таких бригад уже работают в совхозах 
«Аркалыкский», имени Абая, «40 лет Казахстана». 

(«Сельская жизнь», газета Центрального Коми-
тета КПСС, 24.05.1981 г.) 

Великий інтерес
До глибини душі схвилювала трудівників Бах-

мацького молочно-консервного комбінату про-
мова Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва на XVI з’їзді профспілок СРСР. Висо-
ка оцінка робітничої праці, дана в яскравій промо-
ві, надихає на ударний труд, на успішне виконання 
завдань, визначених XXV з’їздом КПРС на десяту 
п’ятирічку.

 

Виконати подвійну норму
Почин москвичів знайшов гарячу підтрим-

ку в колективі Бобровицького райпобуткомбіна-
ту. Ударниці комуністичної праці комсомолки Валя 
Сергієнко та Уля Бут заявили: 

— В день «червоної суботи» робітники взуттєво-
го цеху працюватимуть на зекономлених матеріа-
лах і зобов’язуються виконати подвійну норму. 

Так вирішили і в’язальниці трикотажного цеху, 
швеї, робітники деревообробного цеху, шофери.

Рік 1977-ий
Рубіж тваринників: продати державі — 200 ти-

сяч тонн м’яса, 710 тисяч тонн молока. 

В оновленому селі
Сосницька районна газета «Радянський патріот» 

веде рубрику «60 героїчних років». Під нею друкують-
ся матеріали, що розповідають про чудові перетво-
рення, які відбулися за роки Радянської влади.

Коротко
Інтернаціональна агітаційно-художня бригада 

«Дружба-77» об’єднує культармійців трьох сусідніх 
районів: Климівського, Городнянського і Добрусь-
кого. Її натхненне слово, радісні пісні слухають тру-
дівники полів і ферм російських, українських і біло-
руських господарств.

(Прим. ред. Йдеться про сусідні райони Росії, 
України і Білорусі: Климівський — Брянської об-
ласті, Городнянський — Чернігівської, Добруський 
— Гомельської, між якими діяли дружба і так зване 
«соціалістичне змагання»).

(«Деснянська правда», орган Чернігівського 
обкому Компартії України і обласної Ради депутатів 
трудящих, 02.04.1977 р.)

Біловезька угода
У грудні 1991 року глави 

трьох республік — Білорусі, Ро-
сії і України — зібралися у Бі-
ловезькій пущі (село Вискули, 
Білорусь). Президент Росії Бо-
рис Єльцин, новообраний Пре-
зидент України Леонід Кравчук, 
Голова Верховної Ради Білорусі 
Станіслав Шушкевич планували 
підписати договір про створен-
ня ССД (Союзу суверенних дер-
жав). Проте більш ранні домов-
леності стали вже неактуальні, 
одною з головних причин чого 
була та, що Україна щойно, 1 
грудня, на Всеукраїнському ре-
ферендумі підтвердила проголо-
шений у серпні парламентом Акт 
Незалежності. Тому глави трьох 
держав 8 грудня 1991 року кон-
статували, що СРСР припиняє 
своє існування, про що й під-
писали Біловезьку угоду. Вони 
також оголосили про немож-
ливість утворення ССД і підпи-
сали Угоду про створення Спів-
дружності Незалежних Держав 
(СНД). 

10 грудня Угоду про ство-
рення СНД ратифікували Верхо-
вні Ради України і Білорусі, а 12 
грудня — Верховна Рада Росій-
ської Федерації. 

21 грудня 1991 року на зу-
стрічі президентів в Алма-Аті 
(Казахстан) до СНД приєдналося 
ще 8 республік: Азербайджан, 
Вірменія, Казахстан, Киргизія, 
Молдавія, Таджикистан, Туркме-
нія, Узбекистан. Були підписані 
Алма-Атинська декларація і про-
токол до Біловезької угоди про 
створення СНД.

СНД був заснований не як 
конфедерація, а як міжнародна 
(міждержавна) організація, що 
характеризується слабкою інте-
грацією і відсутністю реальної 
влади у координуючих наднаціо-
нальних органів. Членство в цій 
організації знехтували  прибал-
тійські республіки, а також Гру-
зія (вона приєдналася до СНД 
тільки в жовтні 1993 року і за-
явила про вихід із СНД після ві-
йни в Південній Осетії влітку 
2008 року).

Ліквідація 
владних 

структур СРСР
За наданими РФ даними, на 

кінець 1991 року пасиви колиш-
нього Радянського Союзу оці-
нювалися в 93,7 млрд $, акти-
ви — в 110,1 млрд $. Депозити 
Зовнішекономбанку складали 
близько 700 мільйонів доларів. 
В Угоді держав СНД про влас-
ність колишнього Союзу РСР за 
кордоном від 30 грудня 1991 
року передбачалося, що кожна 
з держав-учасниць СНД отримує 
справедливу частку у власності 
СРСР за кордоном, розміри якої 
були визначені Угодою про роз-
поділ усієї власності колишньо-
го Союзу РСР за кордоном від 6 
липня 1992 року.

Згодом на двосторонній 
основі Росія домовилася з дер-
жавами-учасницями СНД, за 
винятком України, про прийнят-
тя на себе їх часток зовнішньо-
го боргу колишнього СРСР і доль 
в активах колишнього СРСР за 
кордоном.

25 грудня Президент СРСР 
М. Горбачов оголосив про при-
пинення своєї діяльності на по-
саді Президента, підписав указ 
про складання із себе повно-
важень Верховного Головноко-
мандувача Радянських Зброй-
них Сил і передав управління 
стратегічною ядерною зброєю 

Президентові Росії Б. Ельцину. 
26 грудня сесія Верхньої па-

лати Верховної Ради СРСР, що 
зберегла кворум, — Ради Респу-
блік — ухвалила декларацію про 
припинення існування СРСР.

Міжнаціональні 
конфлікти

Комуно-радянська імперія, 
яка протягом століть стягувала-
ся насиллям і кров’ю, на жаль, і 
розвалилася криваво. В останні 
роки існування СРСР на його те-
риторії розгорівся ряд міжнаці-
ональних конфліктів. Після роз-
паду держави більшість з них 
перейшли у фазу озброєних зі-
ткнень. Ось найпомітніші:

карабаський конфлікт — ві-
йна вірмен і азербайджанців за 
Нагірний Карабах;

грузино-абхазький конфлікт 
між Грузією і Абхазією;

грузино-південноосетин-
ський конфлікт між Грузією і Пів-
денною Осетією;

осетино-інгушський кон-
флікт — зіткнення між осетина-
ми та інгушами;

міжкланова громадянська 
війна в Таджикистані;

перша чеченська війна — 
боротьба російських федераль-
них сил із прихильниками неза-
лежності Чечні;

конфлікт у Придністров’ї — 
боротьба молдовської влади із 
сепаратистами Придністров’я.

Кількість загиблих у міжна-
ціональних конфліктах у 1988 
– 1996 роках складає близько 
100 тисяч осіб. Кількість біжен-
ців у результаті цих конфліктів 
— не менше 5 млн осіб. 

Розпад 
велетенських 
Збройних Сил 

СРСР
Україна

На момент розпаду СРСР на 
території України знаходилися 
три військові округи, до їх скла-
ду входили численні з’єднання 
Сухопутних військ, одна ракет-
на армія, чотири повітряні ар-
мії, армія ППО і Чорноморський 
флот. 24 серпня 1991 року Вер-
ховна Рада України одночасно 
з Актом Незалежності ухвалила 
постанову про підпорядкування 
Україні всіх Збройних Сил СРСР, 
що знаходяться на її території. 
До їх числа входили, зокрема, 
1 272 міжконтинентальні баліс-
тичні ракети з ядерними боєго-
ловками, були також великі за-
паси збагаченого урану.

Чисельність військ в Украї-
ні налічувала близько 700 000 
осіб. Від 24 серпня 1991 року під 

юрисдикцію України перейшли: 
14 мотострілкових, 4 танкові, 
3 артилерійських дивізії і 8 ар-
тилерійських бригад, 4 бригади 
спецназу, 2 повітряно-десантні 
бригади, 9 бригад ППО, 7 полків 
бойових вертольотів, три пові-
тряні армії (близько 1 100 бойо-
вих літаків) і окрема армія ППО.

Стратегічні ядерні сили, дис-
локовані на території Украї-
ни, мали 176 міжконтиненталь-
них балістичних ракет, а також 
близько 2 600 одиниць тактич-
ної ядерної зброї. 

Україна почала створювати 
власні Збройні Сили. Йшло фор-
мування їх правової основи, ре-
організація структур, створення 
систем управління, забезпечен-
ня. Відбулося значне скорочен-
ня військових структур, чисель-
ності особового складу, кількос-
ті озброєнь і військової техніки.

Нині Збройні Сили України 
налічують близько 200 тисяч 
осіб.

Білорусь
На момент розпаду СРСР на 

території республіки розташову-
вався Білоруський військовий 
округ чисельністю до 180 тисяч 
військових. У травні 1992-го округ 
розпущений, 1 січня 1993 року 
всім військовослужбовцям було 
запропоновано присягнути Рес-
публіці Білорусь або звільнитися.

На сьогодні Збройні Сили 
Білорусі налічують до 72 тисяч 
осіб, поділяються на армію, авіа-
цію і внутрішні війська. Форму-
ються за призовом.

Розподіл
 Чорноморського флоту

Від серпня 1992 року Чор-
номорський флот існував як 
об’єднаний флот РФ і України, 
для кораблів якого був передба-
чений військово-морський пра-
пор Чорноморського флоту.

Кілька років флот зберігав 
невизначений статус і був дже-
релом напруги між двома дер-
жавами. Статус колишнього Чор-
номорського флоту СРСР урегу-
лювали 1997 року, поділивши 
між Росією і Україною. Також ця 
угода передбачала перехідний 
період у 20 років для остаточ-
ного виведення Чорноморсько-
го флоту Росії з території Украї-
ни, з військово-морської бази в 
Севастополі. Це виведення мало 
завершитися до 2017 року.

Без’ядерний статус 
України, Білорусі 

й Казахстану
У результаті розпаду СРСР 

число ядерних держав збільши-
лося, оскільки на момент підпи-
сання Біловезьких угод радян-
ська ядерна зброя дислокува-
лася на території чотирьох со-

юзних республік:  Росії, України, 
Білорусі й Казахстану.

Спільні дипломатичні зу-
силля Росії і Сполучених Штатів 
Америки призвели до того, що 
Україна, Білорусь і Казахстан 
відмовилися від статусу ядерних 
держав і передали Росії увесь 
військовий атомний потенціал, 
що виявився на їхніх територіях.

24 жовтня 1991 року ухва-
лена постанова Верховної Ради 
України про без’ядерний статус 
держави. 14 січня 1992 року 
підписана тристороння угода 
між Росією, Сполученими Шта-
тами і Україною. Згідно з нею 
всі атомні заряди демонтують-
ся і вивозяться до Росії, страте-
гічні бомбардувальники і шахти 
для запуску ракет знищуються 
на гроші США. Натомість Сполу-
чені Штати і Росія дають гаран-
тії незалежності і територіальної 
цілісності України.

5 грудня 1994 року в Буда-
пешті був підписаний меморан-
дум, згідно з яким Росія, США і 
Великобританія зобов’язалися 
утриматися від використання 
сили, економічного примусу сто-
совно до України і скликати Раду 
Безпеки ООН для вжиття необ-
хідних заходів у випадку, якщо 
виникає загроза агресії проти 
України.

Статус космодрому 
Байконур

Розташований на терито-
рії Республіки Казахстан най-
більший радянський космодром 
Байконур із розпадом СРСР опи-
нився у критичному становищі у 
зв’язку зі скороченням фінансу-
вання. Статус космодрому вре-
гулювали 1994 року: Росія укла-
ла з казахською стороною дого-
вір про довгострокову оренду.

Розпад СРСР 
з точки зору права

Стаття 72 Конституції СРСР 
1977 року визначала, що за 
кожною союзною республікою 
зберігається право вільного ви-
ходу із СРСР. Порядок реалізації 
цього права, закріплений спеці-
альним законом, легітимізував-
ся головним чином внутрішнім 
законодавством держав, що ви-
йшли із СРСР, а також наступни-
ми подіями, наприклад, їх між-
народно-правовим визнанням 
з боку світової спільноти: всі 15 
колишніх союзних республік ви-
знаються світовою спільнотою 
як незалежні держави і пред-
ставлені в ООН.

Росія оголосила себе продо-
вжувачем СРСР, що було визна-
но майже всіма іншими держа-
вами. Інші пострадянські держа-
ви (за винятком прибалтійських) 
стали правонаступниками СРСР 
(зокрема, зобов’язань СРСР за 
міжнародними договорами) і 
відповідних союзних республік. 
Латвія, Литва і Естонія оголоси-
ли себе продовжувачами від-
повідних держав, що існували в 
1918 – 1940 роках, Грузія ого-
лосила себе продовжувачем 
Республіки Грузія 1918 – 1921 
років. 

У рамках ООН усі 15 держав 
вважаються продовжувачами 
відповідних союзних республік, 
у зв’язку з чим не визнаються 
територіальні претензії цих кра-
їн одна до одної і не визнається 
незалежність державних утво-
рень, які не були в числі союзних 
республік.

Закінчення. 
Поч. у № 43 – 46
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Доля членів Центральної Ради в СРСР

IV Універсал  Центральної  Ради, ухвалений рівно 97 років тому,  22 січня 
1918 року, яким проголошено  незалежність  Української Народної Рес-

публіки (УНР)  як вільної суверенної держави українського народу.

Академік Микола Біляшівський

Офіцер Микола Ґалаґан, 
представник старовинного 

українського дворянського роду,   
уродженець Чернігівщини, в 

період боротьби за українізацію  
частин російської армії.  1917 р. 

Симон Петлюра

Максим Славінський

Те, що дехто із членів Центральної 
Ради лишався за кордоном, більшови-
ків непокоїло. 25 травня 1926 року від 
кулі терориста загинув у Парижі Симон 
Петлюра.

Після війни чотирьох діячів було за 
кордоном викрадено — вони загинули 
в СРСР в ув’язненні.

Першим у березні 1945 року в Ка-
товіцах заарештували Івана Фещенка-
Чопівського. Він загинув в Абезі Кож-
винського району Комі АРСР 2 верес-
ня 1952 року.

У травні 1945 року совєцька 
контррозвідка вивезла із Праги до 
Києва Миколу Ґалаґана. Його жит-
тєвий шлях скінчився у Лук’янівській 
в’язниці.

За свідченням Ірини Нітефор (То-
ронто), дочки члена Центральної Ради 
економіста Валентина Садовського, 
його забрали 12 травня 1945 року. Він 
загинув у київській Лук’янівській тюр-
мі 24 листопада 1947 року.

27 травня 1945 року ОКР «Смерш» 
4-ої гвардійської танкової армії за-
арештувало старенького Максима 
Славінського. Він помер у тюрмі № 1 
УНКВС Київської області 23 листопада 
1945 року.

Виходить, із тих членів Централь-
ної Ради, що лишались на території 
СРСР, з усіма розправилися ще до ві-
йни. З новоприбулих — четвірки ви-
крадених — найдовше прожив (до 2 
вересня 1952 року) Іван Фещенко-Чо-
півський.

Подивімось, хто був живий за кор-
доном на момент його смерті.

Наприкінці 1953 року на еміграції 
віднайшлося 12 колишніх членів укра-
їнського парламенту, що підтримували 
між собою стосунки й спромоглися на 
спільну акцію. Никифор Григоріїв-Наш 
склав від їхнього імені спільну «Декла-
рацію», яку вони підписали, підсуму-
вавши свою державотворчу діяльність 
із 35-річної дистанції та з позиції набу-
того досвіду.

Насправді за кордоном жило їх 
більше, тільки вони, певно, втратили 
контакти. Никифор Григоріїв помер 5 
серпня 1953 року, Михайло Єреміїв — 
16 вересня 1975 року (Женева), Павло 
Зайцев — 2 вересня 1965 року (Мюн-
хен), Володимир Кедровський — 13 бе-
резня 1970 року (Нью-Йорк), Микола 
Ковалевський — 18 серпня 1957 року, 
Андрій Лівицький — 17 січня 1954 року 
(Карлсруе), Борис Мартос — 19 жовтня 
1977 року (Юніон, Нью-Джерсі), Дми-
тро Чижевський — 18 квітня 1977 
року (Гайдельберг), Євген Онацький — 
27 жовтня 1979 року (Буенос-Айрес), 
Олександр Сливинський — 1956 року 
(Канада), Левко Чикаленко — 7 берез-
ня 1965 року (Нью-Йорк), Олександр 
Шульгин — 14 березня 1960 року 
(Париж), Андрій Яковлів — 14 травня 
1955 року (Нью-Йорк).

Стільки членів Центральної Ради 
лишалося ще на чужині, коли в СРСР 
«це питання» було вже давно вичерпа-
не. Але це навіть не повний список.

Крім перелічених, за кордоном по-
мерли відсутні у словнику В.Верстюка 
– Т.Осташко Соломон Ґольдельман (3 
січня 1974, Єрусалим), Андрій Ліхня-
кевич, Корнель (Корній) Ніщеменко 
(помер наприкінці червня 1966 року 
в Детройті), Тиміш Олесіюк (14 верес-
ня 1978), Віктор Приходько (6 лютого 
1982, Нью-Йорк), Кость Туркало (17 
жовтня 1979, Нью-Йорк), Панас Феден-
ко (10 вересня 1981, Мюнхен). Остан-
нім відійшов 12 серпня 1990 року в Бу-
енос-Айресі Антін Постоловський.

Виходить, фізичною межею поко-
ління можна вважати сімдесяті роки. 
Як бачимо, за кордоном члени Цен-
тральної Ради до 1970-их років дожи-
ли доволі масово.

Навпаки, перегляд численних біо-
грам показує, що в умовах більшо-
визму визначним українським діячам 
жити не випадало. Їх зводили зі світу 
безжально, і процес їхньої ліквідації 
відбувався планово й систематично.

Пригадаймо відверту заяву Мар-
тина Лаціса: «В.Ч.К. заарестованы 
почти все проживавшие в Рос-
сии бывшие царские министры, 
жандармы, полицейские, крупные 
личности из общественных деятелей 
буржуазного класса».

Існує невеличка група членів Цен-
тральної Ради, доля яких начебто ста-
вить під сумнів цю побудову. Склалося 
так, що дев’ятеро членів Центральної 
Ради померли своєю смертю в Україні. 
Розглянемо ці випадки.

Спершу помер від голоду Петро 
Стебницький (14 березня 1923, Київ), 
за ним — академік Микола Біляшів-
ський (21 квітня 1926, Київ). Олек-
сандр Волошин і Володимир Шемет 
померли 1933 року, а кооператор 
Микола Васильович Левитський — 1 
грудня 1936 року. Вони встигли відійти 
до початку Великого терору. Той вир, 
що засмоктував насмерть, пощастило 
обминути географічно Дмитрові Ісає-
вичу. У найгостріші роки він жив на Во-
лині, себто поза УРСР, у Польщі. Помер 
у Стрию 17 січня 1973 року.

19 листопада 1948 року померла 
зтероризована подружжям Плотиче-
рів, що вселилися в кабінет Михайла 
Сергійовича і напередодні цього фа-
тального дня її брутально пограбува-
ли, Марія Сильвестрівна Грушевська.

Після загибелі чоловіка НКВС за-
арештувало їхню дочку Катерину Ми-
хайлівну, чоловікового брата Олексан-
дра Сергійовича Грушевського, сина 
чоловікової сестри Ганни Сергіївни 
Сергія Вікторовича Шамрая і чоловіка 
сестри останнього — Ольги Вікторівни.

Дочку незмінного Голови Цен-
тральної Ради Катерину Грушевську 
було ув’язнено 10 липня 1938 року. 
Спочатку її утримували на Інститут-
ській, де випробуваними методами 
домоглися неймовірних самообмов. 
15 серпня її змусили написати за яву 

наркомові НКВС А. Успенському, в 
якій вона визнала себе членом наці-
оналістичної організації з 1918 року. 
7 вересня датується зведений прото-
кол допиту — наслідок трудів заступ-
ника начальника 2 відділення 4 відді-
лу 1 управління НКВС УРСР Хаєта — 
48 сторінок машинопису. Одержав-
ши потрібні визнання, її перевели до 
Лук’янівської тюрми. 15 – 16 квітня 
1939 року відбувся суд. Дальші шля-
хи вченої вивчено не досить. Відомо, 
що вона працювала у радгоспі Сусу-
ман біля Магадана, потім — у радгос-
пі Ельген (якутською означає «мерт-
вий»). Останній лист дістався до рук її 
матері у листопаді 1941 року. Катери-
на Михайлівна Грушевська  померла 
30 березня 1943 року в Темлазі. Ма-
рія Сильвестрівна померла у власному 
помешканні, але ж у самісінькому епі-
центрі терору, що її, можливо, якоюсь 
мірою захистив.

1 лютого 1970 року помер у Льво-
ві товариш Голови Центральної Ради 
Микола Шраг, котрий, як пригадуємо, 
проходив у справі «УНЦ». 

Художник-бойчукіст Сергій Колос, 
якого я знав особисто (мене привів до 
нього маляр Микола Стороженко), пе-
ребував в ув’язненні у Полтаві 1934 
року. Коли його випустили, він виїхав 
у добровільне заслання — до Серед-
ньої Азії. Працював у Фергані, Марге-
лані, Ташкенті. 1937 року переїхав до 
Ленінграда. 2 вересня 1941 року його 
заслали на Урал. У 1953 – 1964 роках 
він мешкав на Сінному базарі (Львів-

ська площа, 6, пом. 8), а потім на буль-
варі Дружби народів, 3-А, пом. 61. По-
мер 19 грудня 1969 року.

Отже, перегляд і цих персоналій 
лишає в силі головний висновок. У 
Радянському Союзі члени Централь-
ної Ради підлягали ліквідації. Частко-
во вони загинули під час воєнних дій у 
роки визвольних змагань. Решту вби-
то в мирні часи, причому багатьох було 
арештовано ще до початку великого 
терору. Вони одержували тоді порівня-
но невеликі строки ув’язнення, але, як 
правило, на волю їх більше ніколи не 
пускали. До речі, фіксований ніби у ви-
році кінець строку не мав вирішально-
го значення для звільнення. Це питан-
ня щоразу підлягало перегляду.

Як згадував К.Петрус, «обычно за 
месяц до освобождения заключённого 
переводили в центральный лаг-
пункт, где сосредоточены все отделы 
управления лагеря, и здесь его 
«обрабатывали». Затримка з викли-
ком могла означати передусім додат-
ковий срок («довесок»). К.Петрус про-
довжував: «Я знал, что моё освобож-
дение зависит от Москвы и строил 
всякие предположения».

Збереглося «Заключение» від 22 
серпня 1935 року: «Учитывая актив-
ное к-р прошлое Макаренко Н.Е., со-
кращение срока ссылки, а также воз-
вращение его в г. Киев — нежелатель-
но». Наприкінці тридцятих років Жак 
Россі «встречал политзаключённых, 
которые с 1919 – 1922 гг. никогда не 
выходили на волю из-за «повторниче-
ства». На тих, кого випускали, чекала 
певна процедура:

«Выписывая мне «путёвку в 
жизнь» — справку об отбытии нака-
зания, в которой также указывалось и 
будущее моё место жительства, работ-
ник УРО (учётно-распределительный 
отдел — С.Б.) перелистывал толстую 
книгу и подыскивал для меня подхо-
дящую область. Потом мне растолко-
вали, что эта толстая книга, которую 
зэ-ка называли «Талмудом», является 
указателем для УРО, куда девать осво-
бодившихся «контриков». 

Указатель был разделён на главы 
или пункты, соответственно пунктам 
58 статьи. Согласно им, мне возбраня-
лось проживать в столицах, крупных 
городах, промышленных центрах, в 
приморских и пограничных районах, 
на своей родине и в районе, где про-
живал до своего ареста. Все эти за-

прещения и ограничения выражались 
одной многозначительной формулой: 
- 40 (минус сорок). 

Я освобождался из заключения, 
но как освобождался? С пятном и до-
кументами «контрика» меня прикре-
пляли к определённой территории, 
чтобы режим коммунистической дес-
потии я чувствовал особенно остро. 
Чтобы в любое время можно было 
снова меня взять и запереть в тюрьму 
или лагерь. Чтобы всегда иметь меня 
на глазах и контролировать не только 
моё поведение, но и мою душу…».

Хотілося б зіставити наведений 
матеріал з персоналіями російськи-
ми — міністрами дореволюційної Ро-
сії, членами Тимчасового уряду та гро-
мадськими діячами. Як з’ясувалося, 
протягом 1918 – 1921 років більшо-
вики розстріляли провідних діячів пра-
вих партій.

1919 року за вироком ВЧК роз-
стріляно двох колишніх міністрів вну-
трішніх справ дореволюційної Росії 
— А. Хвостова і А. Протопопова. 1918 
року — міністра юстиції І. Щегловітова.

В Одесі у другий прихід совєцької 
влади (5 квітня – 23 серпня 1919 року) 
до числа жертв червоного терору уві-
йшли 26 членів «Союзу руського наро-
ду» та «Руського народно-державного 
союзу».

У харківській чрезвичайці 1919 
року розстріляли голову «Союзу русь-
ких людей» С. Ільїна. Загинули Л. Бо-
бров, П. Булацель, І.  Восторгов, А. Вя-
зігін, А. Дубровін, Л. Злотніков, А. Ко-
новніцин, С.  Лєвашов, Н. Маклаков, 
Б. Нікольський, Є. Разуміхіна, Н. Н. Ро-
дзевич, Н. П. Родзевич, І. Щегловітов.

У березні – жовтні 1917 року в Росії 
владні функції виконували чотири скла-
ди Тимчасового уряду та проміжний ор-
ган — Директорія. Разом у всіх скла-
дах Тимчасового уряду брало участь 38 
осіб. 7 січня 1918 року група солдатів і 
матросів убила в Маріїнській в’язничній 
лікарні державного контролера Тимча-
сового уряду Ф. Кокошкіна та міністра 
землеробства А. Шингарьова.

Наприкінці громадянської війни 
на еміграції опинилися 19 колишніх 
міністрів, серед них Авксентьєв, Бер-
нацький, Вердеревський, Гучков, Ке-
ренський (він помер останній з них 
— 1970 року), Коновалов, Львови, 
Мілюков, Родічев, Терещенко, Тре-
тьяков, Церетелі, Чернов. Після 1922 
року, коли вислали А.  Пєшехонова та 
С. Прокоповича, у Росії лишилися 13 
осіб. 1922 року повернувся В. Львов, 
1925 року — М. Скобелєв.

Доля тих членів Тимчасового уря-
ду, що лишилися з більшовиками або 
повернулись, склалася так.

Протягом 1929 – 1934 років по-
мерли А. Зарудний, Н. Кішкин, А. Ма-
нуйлов, С. Ольденбург і С. Салазкін. 
1927 року заарештований і засла-
ний до Томська В. Львов, де й помер 
1934 року. 1938 року були розстріляні 
А. Верховський, С. Маслов і М. Скобе-
лєв, 1939 — А. Нікітін і Д. Шаховськой, 
1940 — П. Малянтович і Н. Некрасов.

Пережив заслання і 1956 року був 
звільнений один К. Гвоздьов (його по-
дальша доля невідома). 1951 року по-
мер у чині генерал-директора шляхів і 
будівництва ІІІ рангу А. Ліверовський. 
На жаль, досі не оприлюднено ширших 
відомостей про російських політичних 
діячів, щоб, крім виявлення очевидної 
тенденції, можна було говорити про 
якусь порівняльну статистику.

Сергій БІЛОКІНЬ
(«Українська правда» — 

«Історична правда», 17.10.2010) 

Довідка про автора
Б і л о к і н ь 

Сергій Іванович 
(нар. 01.07.1948, 
м. Київ) — укра-
їнський історик, 
доктор історичних 
наук, заслужений 
діяч науки і техні-
ки України. Дійсний 

член Української вільної академії наук. 
Академік Академії наук вищої школи 
України. Головний науковий співробіт-
ник Інституту історії України НАН Укра-
їни. Лауреат Шевченківської премії 
2002 року за книгу «Масовий терор як 
засіб державного управління в СРСР».

Закінчення. Поч. у № 45, 46
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Одним із таких забутих борців був отаман Пе-
тренко. Його довга та успішна діяльність розкри-
ває маловідомі сторінки національного спротиву 
в північних районах Чернігівщини, зокрема в Со-
сницькому повіті. Загалом же сфера дій його за-
гону, враховуючи теперішній адміністративний 
поділ, поширювалася на Менський, Сосницький, 
Борзнянський та частково Коропський райони. 

Район, де діяв отаман Петренко, — не іде-
альний для партизанських дій. Менщина і Борз-
нянщина — це переважно лісостеп, територія 
так званого Сосницького степка, ліси — тільки 
на сході Сосниччини та на Коропщині, Десна ді-
лить район на дві частини. Щоправда, населення 
було здебільшого українське, стійкі комуністичні 
традиції існували тільки у містечках, переважно 
пов’язаних із залізницею: Мена, Макошине, Со-
сниця, Доч. Саме в них проживала й переважна 
більшість представників національних меншин — 
євреїв, росіян. 

На жаль, ми мало що знаємо про хороброго 
отамана. Відомо, що він діяв від імені і за дору-
ченням Симона Петлюри. Про масштаби його ді-

яльності свідчить одне зі зведень Центрального 
штабу ЧК України від 19 липня 1920 року. «В Со-
сницькому районі, поблизу сіл Нові Млини та Ве-
лике Устя оперує банда під керівництвом отама-
на Петренка, жителя Борзенського повіту, села 
Шаповалівка. У банді нараховується 100 чоловік, 
озброєних гвинтівками, гранатами, мають куле-
мети та дві гармати». 

З документів: «Відозва до червоноармій-
ців Сосницького карального загону отамана Пе-
тренка... Товариші червоноармійці! Сьогодні 
ваша доля в мене в руках: захочу — виріжу вас 
як собак, захочу помилую. Не винні мобілізова-
ні, так треба різати комісарів! Я торік багато в 
Борзенському повіті порізав надзвичайок, ка-
ральних реквізиційних загонів, але потім дізна-
вся, що дуже багато зайвих жертв. Тож наказую 
вам, гидота, сьогоднішнього дня біжіть по домів-
ках, бо наступного дня не пожалію не тільки вас, 
але і ваших дітей, тому покайтесь, щоб не було 
пізно. Годі переховуватись за чужими спинами!.. 
29.05.1920 р.».

Загинув отаман, певно, наприкінці 1920 
року. 

Окрім Петренка, на Менщині діяли й інші ота-
мани, адже спротив більшовицькій владі, як до-
вели дослідники, був характерний для всієї тери-
торії України. Це, зокрема, отамани Степан Несу-
кай, Педь, Хрущ, що поклали життя своє та коза-
ків за те, щоб очистити рідний край від червоних 
зайд. 

За розповідями краєзнавця із села Жовтне-
вого (Баби) Олексія Салтана, Педь був царським 
офіцером, а його брат — народним учителем. Піс-
ля приходу більшовиків організували загін. Мали 
осідки у Квашні, Булигівці (Бабських хуторах), у 
Вільному та за Десною. Керівник Сосницької мі-
ліції перебував з ними у контакті й  попереджав 
про облави. Коли проводили облаву з одного боку 
Десни, вони перебиралися на інший і навпаки. 

Частково це ж підтверджує нащадок рідного 
брата отамана — отець Педь, настоятель Георгі-
ївської церкви селища Седнєва  Чернігівського 
району. 

Отаман Хрущ — менш знаний, проте діяв аж 
до початку 1930-их років. Розпочав свій бойовий 
шлях ще у 1924 – 1926 рр., як про це свідчить до-
відка-характеристика Войцеха Григорія Євтихійо-
вича, складена співробітниками Менської сіль-
ради Менського району Чернігівської області 21 
квітня 1938 р.

«Войцех Григорій Євтихійович. В 1924 – 1926 
рр. мав тісний зв’язок з політбандою Хруща. У 
1923 році був ініціатором утворення громади 
Української Автокефальної Православної Церк-
ви в Мені».

Саме він знищив дяківського голову сільра-
ди С. Призанта, про це розповідають у своїй кни-
зі «Історія Дягови» дослідники Олег та Сергій Пав-
ленки: «…Як правило, активісти села виганяли 
заможних хазяїв із дворів, майно, худобу, птицю, 
сільгоспреманент конфісковували. Люди зали-
шалися без засобів для існування. Діти вмирали 
від голоду. Кілька родин куркулів вислали за межі 
України.

Частина цих людей, відірваних від госпо-
дарств, улюбленої хліборобської справи, пере-
ховувалася у родичів, тікали світ за очі. Так, на-
приклад, Петро Трохимович Шестак, як свідчить 
його розстрільна справа, у 1932 р. «подлежал 
высылке на Север как кулак, но… от таковой 
скрылся и некоторый период времени проживал 
на нелегальном положении». Так утворювалися 
у різних місцях Чернігівщини повстанські заго-
ни, які мстилися розкуркулювачам, представни-
кам влади, що нищила міцних хазяїв, насаджую-
чи низькопродуктивну форму організації праці у 
формі колгоспів-комун. 

Швидше за все С. Призанта покарали смертю 
за сльози жінок і дітей, вигнаних серед зими на ву-
лицю, дягівчани, які змушені були через дурисвіт-
ську політику колективізації переховуватися, мерз-
нути, голодувати, виживати. Сам сільський голова 
ще задовго до фатального у своєму житті дня знав 
про те, що на нього планується замах. Він, зокре-
ма, свідчив ГПУ, що «в 1927 г. на одном из тайных 
собраний кулаков было решено убить голову КНС, 
для чего банде Хруща было дано 200 рублёв».

У ніч з 18-го на 19 вересня 1931 р. у Дягову 
заїхав отаман Хрущ зі своїми козаками. Вони ото-
чили помешкання С. Призанта і підпалили буди-
нок з чотирьох боків. Голова сільської ради зго-
рів живцем. Наступного ранку селяни знайшли 
його обгорілий труп. У руках С. Призант тримав 
револьвер. Його дружина (родина не мала дітей) 
задихнулася від диму в погребі. Голова сільської 
ради став такою ж жертвою колективізації, як і ті, 
кому він завдав кривди. 

Оскільки козаки отамана не вбили голів кол-
госпів, інших сільських активістів, то це вказує на 
те, що їх роль у репресивних заходах того періоду 
була не така значна. Певно, месники всю вину за 
заподіяні їм страждання поклали на С. Призанта 
— організатора виселень і  розкуркулення. Адже 
саме він визначав, кого потрібно відправити на 
заслання, розорити і т.п.

Можливо, смерть С. Призанта відіграла пев-
ну роль у діяльності активу із хлібозаготівлі 1931 
– 1932 рр. Очевидно, активісти не так «трусили» 
селян, як в інших селах, пам’ятаючи, що можуть 
зробити з ними невдоволені.

Тож родичі з інших сіл у Дягову возили виро-
щений урожай  переховувати від влади. Примі-
ром, мешканець сусідньої Степанівки Іван Григо-
рович Недух «прямо з поля перевозив хліб та кар-
топлю на схованку до своїх родичів у с. Дягову до 
тестя Москальця Василя та шуряків — Москальця 
Василя і Москальця Микити, мовляв, вони з бід-
няків, і для хлібця і картоплі там найкраще». Про-
ти надмірних зустрічних планів хлібозаготівлі ви-
ступив голова дягівського колгоспу «Червона по-
ляна» І. Демченко.

Довідка. Призант Самуїл Лазарович наро-
дився 1888 року в Польщі, а потім емігрував до 
Радянського Союзу. У 1923 р. приїхав у с. Дяго-
ву і працював столяром за наймом. У 1925 році, 
виконуючи столярні роботи, водночас був аген-
том із розповсюдження газети «Радянське село». 
У 1925 році обраний головою сільського коміте-
ту незаможників. 7 вересня 1929 року пленумом 
сільради призначений головою сільської ради Дя-
гови. У період роботи в сільській раді Призант С. Л. 
велику увагу приділяв благоустрою села (висипа-

на дорога в бік Осьмаків, зроблена гребля тощо). 
Брав активну участь у створенні дягівських кол-
госпів, виселенні з Дягови заможних господарів. 
Загинув 1931 року від рук повстанців загону ота-
мана Хруща. Похований спочатку в центрі села, а 
потім його могилу перенесли на кладовище.

Найвідомішим з отаманів цього краю був Сте-
пан Несукай, який почав діяти на початку 1924 
року. Про масштаби його діяльності свідчить той 
факт, що він потрапив на сторінки звіту Й. Сталі-
ну про становище в країні за травень 1924 року. 
(Обзор политэкономического состояния СССР за 
май 1924 г.// «Совершенно Секретно»: Лубянка 
Сталину о положении в стране (1922 – 1934 гг.), т. 
2, 1924 г., ч. 1,2, Москва, 2001).

Про наліт повстанців на Березну розповідаєть-
ся у спогадах Раїси Товстухи, знаної місцевої кому-
ністки (І. Корбач, Березна). Цікаве розшифрування 
прізвища наводить представниця «червоних»: 

«Не шукай отамана, бо його не знайдеш» — 
так народ розшифровував прізвище Несукая. 

Російська газета «Новое русское слово»  за 
24.04.1950 р. надрукувала статтю Н. Жигульо-
ва «Степан Несукай». У статті автор ні словом не 
згадує про боротьбу за незалежність України. Цю 
статтю передрукувала одна з українських емі-
грантських газет Канади. Вочевидь, автор статті 
мав якийсь стосунок до Чернігівщини, адже до-
сить вільно й точно оперує географічними назва-
ми. Цитуємо матеріал: 

«…Ця організація створилася взимку 1924 
р. і діяла в Сосницькому, Борзненському та Ко-
нотопському районах. Основне ядро її творили: 
Степан Несукай, Григорій Цвир, Іван Олиференко 
з Гаїв, Педь із села Боби, Гурок із Борзни, брати 
Шелудьки з Богомазова хутора, Сапони з Низь-
ківської сторони.

Усіх їх на шлях партизанської боротьби штов-
хнула нестерпність московського більшовицько-
го окупаційного режиму. Навесні партизани на 
Десні під Вадьковим Сосницького району з човнів 
взяли на абордаж пароплав, що перевозив прод-
податок. Усіх, у кого виявили на пароплаві партій-
ні квитки, постріляли. Коло Макошино ця група 
партизанів несподівано наскочила на загін мілі-
ції під командою уповноваженого ГПУ і цілком ви-
нищила його. Коло ст. Макошино вони зупинили 
швидкий поїзд і перебили партійців, що їх вияви-
ли серед пасажирів. У Борзенському районі спа-
лили два «совхози». У приміщення Менської мілі-
ції вночі кинули бомбу. У м. Сновську вбили упо-
вноваженого ГПУ і т. д.».

Як каже автор, ГПУ розпочало наступ на по-
встанців, попрохавши підкріплення та обплутав-
ши своєю мережею райони. Щоб не потрапити в 
пастку, партизани покинули свої хати й заховали-
ся в болота, порослі високим очеретом і кущами. 
Боротьба стала нерівна й тяжка. Проте Несукай 
і товариші не склали зброї. Отаман  організував 
розвідку, надіслав своїх гінців до інших округ із 
проханням допомоги. 

Гурок приніс інформацію, що до Борзни при-
їхав і осів там штаб, а в ньому — 20 уповноваже-
них ГПУ. При штабі — 120 кінних бійців і цілий та-
бун собак-розшукувачів. Усюди по селах ГПУ наді-
слало своїх таємних розвідників.

Довелося партизанам змінити тактику. Ра-
зом відтепер трималося тільки керівне ядро. Але 
боротьба не припинилася. Знову вночі зупинено 
потяг — нові могили насипані над невідомими за-
йдами, бо пильно стежили партизани за своїми 

ворогами. Селяни ж допомагали їм.
З Москви до Борзни надійшов наказ знищи-

ти повстанців. По залізничних станціях і в селах 
з’явилися оголошення, в яких за голову Несукая обі-
цяли велику винагороду, а за підтримку його — роз-
стріл на місці. По селах загони ГПУ хапали заклад-
ників і розстрілювали «без усякого суду сотнями»…

Видно, до лав повстанців пролізли агенти 
ГПУ. Бо Григорій Педь, якого відправили за кор-
дон до Рівного, «щоб встановити зв’язок», був за-
битий прикордонниками, коли переходив кор-
дон. Гурок, якому дали завдання вивести в Борз-
ні двох ескадронних коней, потрапив у засідку й 
загинув, хоча, захищаючись, постарався дорого 
продати своє життя. Переодягнений жебраком 
чекіст у лісі застрелив Івана Олиференка.

Автор пише: «Полюючи на партизан, чекісти 
не давали пощади ні старим, ні малим. Там, де, 
за відомостями їхньої розвідки були «несукаївці», 
вони випалювали цілі хутори. Під час однієї з та-
ких операцій ГПУ були спалені в хліві брати Ше-
лудьки та 5 чоловік з Низківської сторони». Але й 
після цього боротьба не стихла. Як і раніше, горіли 
совхози, зникали безвісти чекісти, на постах зна-
ходили забитих міліціонерів. Маршрути швидкого 
поїзда центр мусив скасувати. 

Разом з тим загони військ ГПУ випалили до-
щенту все болото Гало. Цілий місяць горів сухий 
очерет. Та партизанам пощастило уникнути заги-
ну в огні. Лише їм відомими стежками перейшли 
вони до Максаків. 

У боротьбі з чекістами загинули Сапони. Інші 
Несукаєві друзі потрапили на Конотопщині до во-
рогів. Зі всього керівного ядра залишився сам 
Несукай та Григорій Цвир. І от одного осіннього 
дня, коли вони роздумували над тим, як «підняти 
повстання на всю Україну», загін більшовиків ото-
чив їх у лісовій вартівні. Не скорившись, з боєм 
загинули повстанці. 

Загалом же Менщину як повстанський край 
характеризує «Паспорт Чернігівської області, 
Менський район», складений чекістами-аналіти-
ками з УМГБ (ГДА СБУ. Ф. 13, спр. №474, арк. 21), 
оприлюднений дослідником Романом Круциком 
у книзі «Народна війна»: путівник до експозиції», 
виданій у Києві 2011 року Всеукраїнським това-
риством «Меморіал» ім. В. Стуса та Громадським 
інститутом історичної пам’яті. 

«Напередодні революції в деяких селах ра-
йону існували есерівські організації. В часи Геть-
манщини серед кулацької частини населення був 
закладений осередок організації «Союз хліборо-
бів-державників», який тероризував бідноту.

В деяких селах існували «Просвіти», що висту-
пали організаторами повстанського руху, кулаць-
ких бандформувань.

Остання політбанда була ліквідована у 1934 
році. Всього на території району оперувало і в різ-
ний час було ліквідовано до 10 банд. В окремих 
селах мали місце теракти та кулацькі волинки.

Менський район німецько-фашистськими 
військами був окупований із серпня 1941 року по 
вересень 1943 року.

На території району німцями було створено 
каральні органи: жандармерію, поліцію та гос-
подарську комендатуру. Періодично район відві-
дували робітники гестапо, котрі також на терито-
рії району проводили активну ворожу Радянській 
владі діяльність.

У 1949 році ліквідована бандгрупа — 12 осіб. 
У 1950 році розкрита та ліквідована антирадян-
ська організація, керована Мельник».

Повстанці 
Сосницького 
і Менського краю

Карта дій 
повстанців Чернігівщини

Історія нашої країни, нашого краю переповнена білими плямами, а істо-
рична свідомість постійно натикається на різноманітні міфи. З часом дослід-
ники відтворюють більш-менш справжній історичний рельєф. 

Отаман ПетренкоОтаман Петренко
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Василь III на французькій гравюрі  
Андре Теве.

Іван Грозний. 
Картина Віктора Васнєцова. 

Знаменита картина Іллі Рєпіна  «Іван  Грозний і син його Іван 16 
листопада  1581 року» (друга назва — «Іван Грозний убиває свого сина»). 

Василь III перед смертю 
благословляє свого 3-річного сина Івана на престол.

Василь III Іванович (1479 – 
1533), Великий князь Володимир-
ський і Московський з 1505 року, син 
Івана III Великого і його другої дружи-
ни Софії Палеолог. 

Василь III вважав, що владу ве-
ликого князя ніщо не повинно обме-
жувати. У період його правління поси-
лилося земельне дворянство, влада 
активно обмежувала привілеї бояр — 
держава йшла шляхом централізації. 

У Московському Кремлі був зве-
дений Архангельський собор. Будува-
ли кам’яні укріплення в Тулі, Нижньо-
му Новгороді, Коломні, інших містах, 
засновували нові поселення, фортеці.

Василь продовжував політику 
свого батька зі збирання слов’янських 

земель, які ще не були у складі Мос-
ковської держави. Остаточно підко-
рив Псков, Рязань, Стародубське кня-
зівство, Новгород-Сіверське. З пере-
мінним успіхом відбувалися війни з 
Казанню, Литвою, Кримом. 

Оскільки перший шлюб Василя 
з Соломонією, дочкою боярина, був 
безплідний, князь добився розлу-
чення 1525 року і одружився на Оле-
ні Глинській, дочці литовського князя 
Василя Глинського. 25 серпня 1530 
року в них народився син Іван, май-
бутній Іван Грозний, а потім другий 
син — Юрій.

Тяжко захворівши, Василь напи-
сав заповіт: визнати спадкоємцем 
престолу трирічного сина Івана. 

Іван IV Васильович, Іван Грозний 
(1530 – 1584), Великий князь, потім 
цар Московський і всієї Русі (1533 – 
1584). Старший син Василя ІІІ.

Надзвичайно суперечлива істо-
рична особистість. Водночас чи не 
найбільш знаменитий правитель в іс-
торії Московії і Росії. З одного боку — 
реформатор, з іншого — жорстокий 
тиран.

Характерний уже сам родовід Іва-
на. По батьковій лінії він прямий пред-
ставник династії Рюриковичів, онук 
Івана Великого, правнука  Дмитра 
Донського. А по матері — нащадок та-
тарського полководця Мамая, адже 
Мамай є одним із предків литовських 
князів Глинських. Ось так через пів-
тора століття після Куликовської бит-
ви в Іванові перемішалася кров двох 
основних персонажів того побоїща 

— русича Дмитра Донського і татари-
на Мамая. Можна додати, що бабуся 
Івана Софія Палеолог була візантій-
ською принцесою, так що в нього ще 
й чверть грецької крові. 

Після смерті батька трирічний 
Іван залишився під опікою матері, що 
вважалася його регентшою. Княгиня 
за волею Василя ІІІ мала управляти 
країною при малолітньому княжичеві 
разом з боярською Думою, куди вхо-
дили брати покійного великого князя 
та двадцять бояр. Натомість княгиня 
почала правити фактично самостійно. 

Але несподівано 30-річна Оле-
на Глинська померла в ніч на 4 квіт-
ня 1538 року, за деякими версіями — 
була отруєна. 

Від 1538 року до повноліття кня-
жича — 1547 року — тривало бояр-
ське правління. Іван зростав в обста-
новці палацових переворотів, бороть-
би за владу боярських родів, які воро-
гували між собою. Убивства, інтриги 
і насильство, що оточували княжича, 
сприяли розвитку його підозрілості, 
мстивості й жорстокості. 

Улюбленою ідеєю Івана стала 
думка про необмежену самодержав-
ну владу. Вона спиралася на створену 
за Василя III «концепцію», ідеологічне 
підґрунтя московського самодержав-
ства. 16 січня 1547-го в Успенському 
соборі Московського Кремля відбуло-
ся урочисте вінчання на царство Ве-
ликого князя Івана IV, першого царя 
Русі. 

Іван IV провів ряд реформ, спря-
мованих на централізацію держа-
ви. 1549 року скликали перший Зем-
ський собор — своєрідний парламент 
із представників усіх станів, крім се-
лянства. Були проведені реформи 
суду та управління, зокрема впрова-
джені елементи самоврядування.

1552 року Москва підкорила Ка-
занське царство, потім — Астрахан-
ське ханство (1556), згодом — Західну 
Сибір. Загалом приріст території дер-
жави за правління Івана склав майже 
100 відсотків — 2,8 до 5,4 млн ква-
дратних кілометрів, і це царство стало 
за площею більшим за решту Європи. 

Війни були одним з улюблених за-
нять царя, і замолоду він охоче очо-
лював військо в походах. Але якщо на 
сході царство надзвичайно розшири-
лося в результаті загарбань, то на за-
ході, в Європі Іванові не вдалося до-
сягти чогось особливого у числен-

них війнах зі Швецією, Литвою, Поль-
щею. Останні дві держави 1589 року 
об’єдналися в єдину — Річ Посполиту. 

У внутрішній політиці Іван IV про-
довжував жорстоку політику зміцнен-
ня самодержавства. При цьому полі-
тичні комбінації царя вражали свої-
ми перемінами. Ті, хто не один рік були 
його союзниками, ставали ворогами, 
проти них розв’язувався терор. 

Цар став особливо жорстоким до 
боярства після несподіваної смерті 
цариці Анастасії (1560 р.), підозрюю-
чи, що її отруїли. Ще й невдачі в Лівон-
ській війні за вихід до Балтики спону-
кали шукати «винних». Почалися опа-
ли і страти.

Іван IV дедалі більше переймав-
ся думкою про встановлення особис-
тої диктатури. 1565 року він оголо-
сив про введення в країні опрични-
ни. Країна ділилася на дві частини — 
опричнину і земщину. Кожен опричник 
складав клятву на вірність цареві і 
зобов’язувався служити лише йому. 
За допомогою опричників, які були 
звільнені від судової відповідальнос-
ті, Іван IV конфісковував боярські вот-
чини, передаючи їх дворянам-опри-
чникам. Страти й  опали супроводжу-
валися терором і розбоєм серед на-
селення. 

Свою оригінальність цар проявив 
несподіваним чином. У розпал опри-
чнини 1575 року Іван IV раптом зрік-
ся престолу і виїхав зі столиці в Олек-
сандрівську слободу. На царство був 
вінчаний хрещений татарський хан 
Симеон Бекбулатович, ставленик Іва-
на. Один із перших кроків Симеона — 
мало не повна експропріація вели-
чезних багатств церкви, в тому числі 
монастирів. А коли менш ніж через рік 
Іван повернув собі владу, він віддав ці 
багатства церкві, наче демонструючи, 
що ось після такого поганого правите-
ля на трон повернувся хороший. При 
цьому Іван повернув церкві далеко не 
всі багатства, а величезну їх кількість 
залишив собі та державній скарбниці. 

Взаємини царя з церквою взага-
лі були складними. Він звеличив  ігу-
мена Соловецького монастиря Філі-
па Количева, з яким дружив з юності, 
зробив його митрополитом Москов-
ським. Але новий владика став чи не 
єдиним, хто міг заперечувати цареві, 
зокрема засуджував терор опрични-
ни, відмовився благословити караль-
ну експедицію Івана на Новгород, під 
час якої знищили тисячі людей. Урешті 
Філіпа позбавили сану і за наказом 
царя задушили. 

Іван IV назвав себе «ігуменом» 
опричнини і виконував ряд чернечих 
обов’язків. Опівночі цар і всі опрични-
ки вставали на нічну церковну служ-
бу, о четвертій ранку — до заутрені, о 
восьмій починалася обідня. Цар пока-
зував приклад благочестя: сам дзво-
нив до заутрені, співав на кліросі, 
старанно молився, читав уголос Свя-
щенне Писання. Загалом богослужін-
ня займало близько 9 годин на день. 
При цьому є свідчення, що накази про 
страти і тортури цар віддавав нерід-
ко прямо в церкві. Один з істориків 
писав: «Не заперечуючи покутних на-
строїв царя, не можна не бачити, що 
він умів поєднувати звірство з церков-
ною набожністю, оскверняючи саму 
ідею православного царства».

Поділ країни згубно позначив-
ся на економіці держави. Величезна 
кількість земель була зруйнована і 
спустошена. Війни на декілька фрон-
тів призвели до посилення податко-
вого тягара і селянської залежності. 
1581 року з метою запобігти запус-
тінню земель Іван Грозний запрова-

див, начебто тимчасово, заборону се-
лянам йти від своїх господарів у Юріїв 
день — фактично в країні було утвер-
джено кріпосне право, скасоване 
лише через три століття. 

Від 1578 року цар перестав стра-
чувати. Він наказав скласти синодики 
(поминальні списки) страчених і розі-
слати по монастирях на поминання їх 
душ, у заповіті 1579 року каявся у ско-
єному.

Втім, періоди покаяння і молитви 
змінювалися нападами люті. Під час 
одного них у листопаді 1581-го в Олек-
сандрівській слободі, заміській рези-
денції, Іван Грозний випадково по-
ранив свого сина Івана, спадкоємця 
престолу, потрапивши палицею із за-
лізним наконечником йому в скроню. 
Через 11 днів царевич помер. 

В історичній літературі існує дум-
ка, що реформи Івана IV були спрямо-
вані на перетворення Росії за взірцем 
наймогутнішої держави того часу — 
Османської імперії. Під впливом схід-
них деспотій у Московському царстві 
формувався культ поклоніння грізно-
му цареві як богу.

Нині в Росії виникла ідея церков-
ної канонізації Івана IV як святого. 

Основною мотивацією називають діян-
ня царя щодо зміцнення самодержав-
ства. Урешті російська церква сама 
відкинула цю ідею, мотивуючи тим, що 
цар винен у масовому терорі, в тому 
числі проти представників церкви. Але 
вже сама з’ява такої ідеї свідчить, на-
скільки Росія хвора на шовінізм.

Утім, апологети царя не вгамову-
ються, «списуючи» жорстокість Івана 
Грозного на те, що такі були часи піз-
нього Середньовіччя. Дійсно, порів-
нювати є з чим. Кількість жертв теро-
ру за часів Грозного за різними дани-
ми називають у кілька десятків тисяч 
людей, причому більша частина цього 
припадає на погром Великого Новго-
рода, а власне страчених було начебто 
«всього» кілька тисяч. І для порівняння 
нагадують таке. У столиці католицької 
Франції Парижі за одну лише Варфо-
ломіївську ніч у серпні 1572 року като-
лики за наказом короля вбили близь-
ко 30 тисяч гугенотів — теж християн, 
але протестантів. Католицька Іспанія 
в той час чинила криваву різанину в 
протестантських Нідерландах. Король 
Англії Генріх VIII Тюдор, окрім числен-
них інших страт, велів стратити кількох 
зі своїх шести дружин.

Але є й інша точка зору. Вона по-
лягає в тому, що справа не завжди в 
кількості жертв. Івана Грозного істо-
рія звинувачує в непрогнозованості, 
часто абсурдності терору, коли репре-
сованим міг бути кожен у царстві — 
від простолюдина до князя, боярина. 

Цікава думка видатного росій-
ського письменника й історика Ми-
коли Карамзіна. У своїй багатотомній 
«Истории государства Росссийского» 
Карамзін як чесний історик, без уся-
ких прикрас описує терор царствуван-
ня Івана Грозного. Але як справжній 
монархіст робить такий висновок: це 
жорстоке правління було послане ро-
сійському народові як випробування 
на вірність його ідеї монархії, само-

державства. Народ, попри все, це ви-
пробування витримав і на всі наступ-
ні століття залишився вірним ідеї мо-
нархії. Залишається лише подискуту-
вати, наскільки московити, росіяни 
підтримували ідею монархії, самодер-
жавства, загалом шовінізму з ідейних 
міркувань, а наскільки — внаслідок 
терору?

Іван IV увійшов в історію не лише 
як тиран. Він був одним з найосвіче-
ніших людей свого часу, мав феноме-
нальну пам’ять, богословську еруди-
цію. Він автор численних послань, му-
зики і тексту деяких церковних служб. 
Цар сприяв організації книгодруку-
вання в Москві. На честь підкорення 
Казані велів спорудити в центрі столи-
ці навпроти Кремля Покровський со-
бор, більше відомий як храм Василя 
Блаженного, за ім’ям юродивого, що 
жив при храмі. Це один із шедеврів 
світової архітектури. 

Не можна оминути тему особис-
того життя царя, адже це стосуєть-
ся правителя величезної держави, 
яка після нього проіснувала ще чоти-
ри століття. Не викликає сумніву, що 
молодий цар по-справжньому любив 
свою першу дружину Анастасію, яка 

походила з давнього боярського роду 
Захар’їних – Романових. Її несподіва-
на смерть дуже вразила Івана IV. Далі 
йшли нескінченні шлюби. Історики 
налічують загалом сім дружин царя. 
Причому церква в разі смерті дру-
жини або рідкісного обряду «розвін-
чування» дозволяла вінчатися лише 
тричі. Для четвертого вінчання Івана 
Грозного церква зробила виняток, до-
зволивши його. Далі Іван IV вже про-
сто оголошував про свої шлюби в разі 
розлучень чи смерті дружин. Доля де-
яких була сумною — скажімо, заслан-
ня в монастир. Утім, жодна із дружин 
не померла насильницькою смертю. 

Психічна неврівноваженість Іва-
на IV зіграла фатальну роль для динас-
тії Рюриковичів. Убивши свого наступ-
ника — сина Івана, Грозний фактично 
прирік династію на загибель. Хворо-
бливий син Федір виявився бездітним, 
він став останнім царем династії, бо 
наймолодший син Грозного царевич 
Дмитрій загадково загинув ще в час 
царювання брата Федора. І ця вели-
чезна історична загадка, як і загалом 
кінець 700-літньої династії Рюрикови-
чів, Смутні часи і прихід на 300 років 
династії Романових — це вже тема на-
ступних глав дослідження. 

Цар Іван помер через затяжні 
хвороби (сифіліс, остеофіти) за грою в 
шахи з князем Богданом Бєльським. Є 
версія, що його отруїли Борис Годунов, 
шуряк царевого сина Федора, майбут-
ній цар, та його спільник Бєльський. 
Але остаточно ця версія поки не під-
тверджена. 

Номінально, від трирічного віку й 
до смерті, Іван Грозний правив найдо-
вше серед усіх московських монархів 
— 50 років і 105 днів.

Петро АНТОНЕНКО
Поч. у №№ 39 – 46.

Далі буде 
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Арифмометр

Календар всесвітньої історії

СІЧЕНЬ

23 — свт. Феофана. Прп. Павла Комельського.
24 — преподобного Феодосія Великого. Прп. Ми-
хайла Клопського.
25 — день святої мучениці Тетяни (Тетянин день). 
Свт. Сави, архієп. Сербського.
26 — мчч. Єрмила і Стратоніка.
27 — рівноап. Ніни.
28 — прпп. Павла Фівейського і Іоанна Кущника.
29 — поклоніння чесним веригам ап. Петра.

30 — прп. Антонія Великого.
31 — свтт. Афанасія і Кирила.

ЛЮТИЙ
1 — прп. Макарія Великого, Єгипетського.
2 — неділя про Закхея-митаря. Прп. Євфимія Ве-
ликого.
3 — прп. Максима ісп. Мч. Неофіта.
4 — ап. від 70-ти Тимофія.
5 — сщмч. Климента, єп. Анкірського, і мч. Ага-
фангела.

Церковний православний календар

Графічне свідчення учасника повстання 
Юрія Ференчука. «Кров Кенгіра». 

Картон, олійні фарби, 1993.

Пам’ятник українцям, які загинули на казах-
станській землі волею червоної Москви.

Фото Вахтанга Кіпіані

23 січня 

1891 — народився Павло Тичина, український 
поет.

1921 — на Вінниччині агентом ВЧК убитий Ми-
кола Леонтович, український композитор, дири-
гент і педагог.

1929 — народився Філарет (у миру — Михай-
ло Денисенко), святійший Патріарх Київський і всієї 
Руси-України (УПЦ КП) з 1995 р. 

24 січня 

1861 — у Петербурзі вийшов перший номер 
українського щомісячника «Основа». 

25 січня 

1924 — у французькому альпійському містечку 
Шамоні стартували І Зимові Олімпійські ігри, в яких 
брали участь спортсмени з 18 країн. 

1938 — народився Володимир Висоцький, 
співак-бард, поет і актор.

1965 — український дисидент Йосип Сліпий, 
який відсидів 18 років у радянських таборах, об-
раний у Ватикані кардиналом і главою Української 
греко-католицької церкви. 

26 січня 
1875 — американець Джордж Грін запатен-

тував першу бормашину, яка працювала від елек-
тричних батарей. 

27 січня 

1756 — народився 
Вольфганг Амадей Мо-
царт, видатний австрій-
ський композитор. 

1790 — народився Пе-
тро Гулак-Артемовський, 
український письменник, 
учений, перекладач.

1839 — народився 
Павло Чубинський, україн-
ський етнограф, поет, ав-
тор слів Державного Гімну  
«Ще не вмерла Україна».

1880 — американець 
Томас Едісон запатенту-
вав електричну лампу роз-
жарювання.

29 січня
1860 — народився Ан-

тон Чехов, видатний росій-
ський письменник україн-
ського походження. 

1916 — відбулися 
перші випробування ан-
глійського танка — нової 
зброї армій. 

1918 — бій більшо-
вицьких військ Михайла 
Муравйова із загонами 
УНР у полі біля залізничної 
станції Крути (Чернігівщи-
на). 4-тисячній російській 
армії протистояло близько 
600 українських вояків, із 
яких понад три сотні — ки-
ївські студенти й гімназис-
ти. Бій набув в історії осо-
бливого значення завдяки 

героїзму української молоді, яка виконала наказ 
і захистила підступи до Києва, стримавши ворога 
протягом доби. 

27 замордованих українських юнаків із почес-
тями перепоховали в Києві на Аскольдовій могилі 
19 березня 1918 р. 

30 січня 

1834 — народився Володимир Антонович, 
український історик, археолог, етнограф, архео-
граф.

1948 — пацифістський лідер національно-ви-
звольного руху Індії, політик і філософ Махатма 
Ганді убитий фанатиком-індуїстом.

31 січня 

1918 — декретом Раднаркому в Радянській 
Росії впровадили  західноєвропейський календар: 
зранку настало 14 лютого.

1 лютого 

1897 — народився Євген Маланюк, визначний 
український поет.

2 лютого 

1812 — народився Євген Гребінка, україн-
ський і російський письменник.

1901 — народився Валер’ян Підмогильний, 
український письменник доби Розстріляного Від-
родження.

3 лютого 

1864 — народився Володимир Самійленко, 
український поет, драматург і перекладач. Певний 
час жив і працював у Чернігові. 

4 лютого 

1746 — народився 
Тадеуш Костюшко, поль-
ський і білоруський вій-
ськовий та політичний 
діяч, учасник війни за не-
залежність США, органі-
затор антиросійського 
повстання у Польщі 1794 
р., національний герой 
Польщі.

1789 — Джордж Ва-
шингтон обраний першим 
президентом США. 

5 лютого 

1850 — американ-
ська компанія «Фелікс» 
запатентувала арифмо-
метр — настільну меха-
нічну обчислювальну ма-
шину для виконання чоти-
рьох арифметичних дій. 

У СРСР 
ар ифм о м е т р и 
використовува-
ли аж до 1980-
их років. 

Календар Чернігівщини
23 січня 1887 р. у с. Вереміївка на Чернігівщи-

ні народився Грицько Деменко, начальник поста-
чання 3-ї Залізної дивізії Армії УНР.

26 січня 1892 р. у с. Дейманівка Прилуцького 
повіту народився Григорій Яковенко, член Холод-
ноярського повстанкому.

28 січня 1897 р. у м. Городні народився Іван 
Ремболович, підполковник Армії УНР, сотник диві-
зії СС «Галичина». 

1 лютого 1843 р. у м. Чернігові народився Ми-
кола Вербицький, письменник, громадський діяч.

4 лютого 1879 р. у с. Ладин Прилуцького пові-
ту народився Василь Королів-Старий, український 
громадський діяч, письменник, видавець, один із 
засновників Української Центральної Ради. 

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Над Кенгіром, ширяючи у струменях сте-
пового вітру, здіймався повітряний змій. Його 
призначенням було донести за межі табір-
ної зони правду про повстання. Спеціальний 
пристрій мав скинути листівки з висоти у степ 
і далі — у Джезказган. Там спецслужби поши-
рювали найнеймовірніші чутки про «повстан-
ня самців», про те, що заводіями всієї цієї ве-
ремії були осатанілі чоловіки, які прагнули 
пробитися на територію жіночої зони.

Правдива історія була геть інша. І в черв-
ні 1954 року охорона, що контролювала пе-
риметр відділення «Кенгір» Степового табору 
ГУЛАГу, намагалася цю правду не випустити 
за межі зони.

Спочатку повстанці пробували запускати 
повітряні кулі з надписаними вимогами. Але 
охорона розстрілювала ці кулі з автоматів, і 
вони падали без жодної користі.

Повітряний змій був байдужий до пострі-
лів: кулі проходили повз чи крізь нього, жод-
ним чином на його підйомну силу не вплива-
ючи. Листівки розліталися далеко у степ, і тоді 
охоронці мусили бігти і збирати їх там, посе-
ред червоних маків.

Урешті-решт охорона знайшла новий 
спосіб боротьби — змій-перехоплювач.

Це була найсюрреалістичніша картина, 
яку може намалювати людська уява: з-за ви-
сокої саманової стіни Степлагу тягнулися тон-
кі мотузки до неба, до слів правди у списаних 
дрібними літерами обривках паперу. З іншо-
го боку молодий лейтенант у фуражці із синім 
околишем керував змієм-перехоплювачем.

Повітряний бій не міг тривати довго. Ра-
ніше чи пізніше змій-перехоплювач переплу-
тувався зі змієм-«бомбардувальником», і ра-
зом вони стрімко падали з-під червневих не-
бес на землю.

Повітряний бій повітряних зміїв. 
 Сю рреалізм.

Якби я колись хотів написати кіносцена-
рій про Кенгірське повстання — цей задум 
був би приречений на провал: боюсь, жодний 
продюсер у будь-якій країні світу не взявся б 
за його реалізацію.

У сюжет просто б не повірили: так не 
може бути у житті. Жодний голлівудський сце-
нарист із найвідірванішою уявою просто не 
здатний збагатити сюжет подробицями, які 
насправді мали місце. 

Повстанню судилося вирувати іще лиш 
декілька днів, коли охорона почала розбира-
ти стіни зони, щоб через ці пролами ввести 
війська і танки.

Усе перемінилося: конвой ламав стіни, а 
табірники її відбудовували знову. Невільники 
мусили самі і добровільно відбудовувати сті-
ни своєї в’язниці, щоб знайти за ними захист.

Щоб знову «не пришили» антирадянщину, 
повстанці на стінах бараків писали гасла: «Да 
здравствует Советская Конституция!», «Да 
здравствует Президиум ЦК!», «Да здравству-
ет советская власть!»

Орвелл навряд чи був здатний вигада-
ти подібне. Інші гасла мали більш доречний 
зміст: «Требуем приезда члена ЦК и пересмо-
тра наших дел!», «Долой убийц-бериевцев!», 
«Жёны офицеров Степлага! Вам не стыдно 
быть женами убийц?» 

Повстання у таборі Кенгір почалося піс-
ля вбивства.

Невдовзі по Великодню колона україн-
ських хлопців привіталася із зустрічною ко-
лоною молодих жінок, яку вели у робочу час-
тину зони: «Христос воскрес!» — «Воістину во-
скрес!» — традиційно відгукнулися дівчата. 
Наступної миті світ був прострілений авто-
матною чергою.

На землі лишилося лежати півсотні тіл: 
13 загинуло на місці, 5 осіб згодом померло в 
лікарні, 33 були тяжко поранені. Згодом слід-
ство встановило, що жодних підстав для за-
стосування зброї не було. 

У цій історії знайдеться все, що потрібно 
для історичної драми: той, хто був закоханий 
через листи, записочки і короткі погляди че-
рез колючий дріт, хто був заочно повінчаний 

священиками всіх наявних у зоні конфесій, — 
усі вони нарешті змогли потриматися за руки 
коханих.

Мури, що розділяли чоловічу і жіночу 
зони, мури, що розділяли долі, впали. Це ко-
хання мало несподівані наслідки: воно зни-
щило імперію Зла. 

Я пишу ці рядки в ніч на 26 червня, рівно 
через 60 років після того, як Кенгірське по-
встання було роз’їжджене танками. 26 черв-
ня 1954 року о 4 годині ранку в зону було вве-
дено 1600 солдат із 98 собаками, 3 пожежні 
машини і 5 танків Т-34.

Сотні українських жінок у святкових ви-
шиванках встали перед танками і взялися за 
руки. Танки не зупинилися.

Семен Рак разом зі своєю коханою взя-
лися за руки і кинулися під танк. Литовець 
Альфонсас Урбанас опинився у протилежній 
ситуації: він на все своє життя запам’ятав, як 
його відштовхнула від танка дівчина-україн-
ка у вишитій сорочці. Врятувала ціною свого 
життя.

За свідченнями очевидців, зранку зона 
була буквально залита кров’ю. Уранці на 
машини скидали понівечені танками тіла. 
Стверджують, що 26 червня 1954 року заги-
нуло від 600 до 700 осіб. 

Здавалося, що ранок того дня приніс по-
встанню остаточний програш, а жертви є 
марними. Але великі ГУЛАГівські повстання 
— Кенгірське було останнім з них — змусили 
змінитися радянську систему.

У 1956 році на Хрущова не осяяння зі-
йшло — він мусив включити «відлигу», бо сис-
тема вже не могла контролювати навіть та-
борів Архіпелагу ГУЛАГ. Тоталітаризм не міг 
«лібералізуватися». Щойно «гайки відпустили» 
— система «разболталась» і почала руйнува-
ти сама себе.

Історія Кенгірського повстання — це 
урок того, якою потужною може бути «сила 
безсилих»: те, що спочатку видається безна-
дійною поразкою, у довшій перспективі обер-
тається на перемогу. 

Історія Кенгірського повстання спросто-
вує міф про те, що Україні незалежність ді-
сталася без зусиль і без крові.

Кенгір — повстання Любові — був одним 
із тих історичних кроків, що врешті-решт при-
звели до Незалежності. СРСР зруйнувала лю-
бов. Любов до Свободи.

-------------------
Повстання у Кенгірі — найбільше по-

встання в радянських концтаборах. Одними 
з організаторів і керівників повстання були 
члени Організації Українських Націоналістів 
та Української Повстанської Армії.

У повстанні брало участь близько 10 ти-
сяч ув’язнених. Воно тривало 42 дні. Уранці 
26 червня 1954 року радянська влада кину-
ла проти повстанців армію і танки. Повстан-
ня було придушене, загинуло близько 700 
ув’язнених.

Повстання в таборах ГУЛАГу називають 
однією із причин хрущовської «відлиги» — по-
літичної лібералізації в СРСР. 

Олександр ЗІНЧЕНКО, 
історик, журналіст (Київ) 

«Українська правда» – «Істо-
рична правда», 26.06.2014

Нині автор — заступник 
директора Українського 

інституту національної  
пам’яті 

В
ц
с

т
у
у

П
с
т
«

 Вольфганг Амадей 
Моцарт

Т
в
ж

т
с
с

п
г

Павло Чубинський

з

в
М
У
с
н
а
6
я
їв
т
б

г

Антон Чехов

р д

Перепоховання загиблих героїв Крут 
у березні 1918 р.

Т
с
с
д
з
з
п
р
П

Тадеуш Костюшко

а-
м 

н-
с» 
о-
а-
а-
и- Джордж Вашингтон

А

а
в
л
и

Кенгір, Хрущов та любов. 
Як кохання зруйнувало 

імперію Зла



№47   22 січня 2015 року№47   22 січня 2015 року       Світ літератури 1515

Цитати Цвейга

* * * 
Стефан Цвейг (нім. Stefan Zweig; 28.11.1881 

– 22.02.1942) народився у Відні в родині багатого  
підприємця. Закінчивши Віденський університет, 
вирушив до Лондона, Парижа, подорожував по Іта-
лії та Іспанії, відвідав Індію, Індокитай, США, Кубу, 
Панаму. Останні роки Першої світової війни Цвейг 
жив у Швейцарії (1917 – 1918), а після війни осе-
лився поблизу Зальцбурга.

Стефан Цвейг товаришував з такими відомими 
особистостями, як Е. Верхарн, Р. Роллан, Ф. Мазе-
рель, О. Роден, Т. Манн, З. Фрейд, Дж. Джойс, Г. Гес-
се, Г. Уеллс, П. Валері.

Новели Цвейга, що зробили ім’я автора попу-
лярним у всьому світі, є своєрідними конспектами 
романів. Але до жанру роману письменник звер-
тався рідко. Це «Нетерпіння серця» (1938) і «Чад пе-
ретворення», надрукований німецькою вперше че-
рез сорок років після смерті автора.

Цвейг нерідко писав на стику документа і мис-
тецтва, створюючи захоплюючі життєписи. В істо-
ричних романах прийнято домислювати історич-
ний факт силою творчої фантазії. Стефан Цвейг, 
навпаки, завжди віртуозно працював із докумен-
тами, знаходячи в листах або мемуарах очевидця 
психологічне підґрунтя.

Завершуючи життєпис страченої королеви Ма-
рії Стюарт, письменник пише: «У моралі й політики 
свої різні шляхи. Події оцінюються по-різному, зва-
жаючи на те, судили ми про них з точки зору людя-
ності або з точки зору політичних переваг». 

Для письменника на початку 1930-их років 
конфлікт моралі й  політики має вже не теоретич-
ний, а цілком практичний характер, що стосується 
його самого особисто.

Герой книги «Тріумф і трагедія Еразма Роттер-
дамського» (1935) особливо близький Цвейгу. 
Еразм засуджував фанатиків і схоластів, хабарни-
ків і дурнів. Але особливо ненависні йому були ті, 
хто розпалює ворожнечу між людьми. Однак уна-
слідок жахливого релігійного розбрату Німеччина, 
а слідом за нею і вся Європа були залиті кров’ю.

За концепцією письменника, трагедія Ераз-
ма в тому, що він не зумів запобігти цим побої-
щам. Подібну трагедію пережив і сам автор. Сте-
фан Цвейг довгий час вірив, що Перша світова ві-
йна — трагічне непорозуміння, що вона залишить-
ся останньою війною у світі. Він вважав, що разом 
з Роменом Ролланом та Анрі Барбюсом, разом з 
німецькими письменниками-антинацистами він 
зуміє запобігти новому світовому побоїщу. Але в ті 
дні, коли він працював над книгою про Еразма, на-
цисти у нього в домі  здійснили обшук. Це був пер-
ший сигнал тривоги.

У 1920 – 1930-ті роки в багатьох західних 
письменників посилився  інтерес до СРСР. Вони 
бачили в цій країні єдину реальну силу, яка може 
протистояти нацизмові. Цвейг приїхав у СРСР 
1928 року на урочистості з нагоди сторіччя від 
дня народження Льва Толстого. Його ставлення 
до Країни Рад можна було тоді охарактеризува-
ти як доброзичливо-критична цікавість. Але з 
роками доброзичливість зменшувалася, а скеп-
тицизм наростав. Цвейг не міг зрозуміти  обо-
жнювання вождя, а брехня інсценованих полі-
тичних процесів його не ввела в оману. Він ка-
тегорично не приймав будь-яких актів  насиль-
ства і терору.

Становище Цвейга наприкінці 1930-их років 
було між серпом і молотом, з одного боку, і свасти-
кою — з іншого. Ось чому настільки елегійна його 
заключна мемуарна книга «Вчорашній світ»: добре 

знаний старий світ зник, а в жахливому новому 
світі він усюди почував себе чужим. 

Останні роки Стефана Цвейга — час вимуше-
них мандрів. Він утік  від нацистів із австрійсько-
го Зальцбурга до Лондона (1935). Але і в Англії не 
почувався захищеним. Він подався до Латинської 
Америки (1940), потім — до США (1941), але неза-
баром вирішив оселитися в невеликому бразиль-
ському місті Петрополіс, розташованому високо в 
горах. 

22 лютого 1942 року Цвейг пішов із життя ра-
зом із дружиною, вживши велику дозу снодійно-
го. Еріх Марія Ремарк так написав про це в ро-
мані «Тіні в раю»: «Якщо б того вечора у Бразилії, 
коли Стефан Цвейг і його дружина покінчили жит-
тя самогубством, вони могли б вилити кому-не-
будь душу хоча б по телефону, нещастя, можливо, 
не сталося б. Але Цвейг опинився на чужині серед 
чужих людей». 

Однак це не просто результат відчаю. Стефан 
Цвейг пішов із цього світу, категорично його не 
сприймаючи.

Вибрана бібліографія 
Стефана Цвейга

Віршовані збірники (рання творчість): «Срібні 
струни», «Ранні вінки».

Драми, трагедії: «Будинок біля моря», «Ієре-
мія».

Цикли: «Три майстри: Діккенс, Бальзак, До-
стоєвський». «Боротьба з безумством»: Гельдер-
лін, Клейст, Ніцше». «Зоряні години людства». «Три 
співаки свого життя: Казанова, Стендаль, Тол-
стой», «Психіка та лікування: Месмер, Бекер-Едді, 
Фрейд».

Новели: «Амок», «Лист незнайомки», «Двад-
цять чотири години з життя жінки», «Мендель-бу-
кініст», «Шахова новела», «Пекуча таємниця», «У 
сутінках», «Фантастична ніч», «Вулиця в місячному 
світлі», «Літня новела», «Страх», «Лепорелла», «Гу-
вернантка», «Несподіване знайомство з новою 
професією».

Легенди: «Легенда про сестер-близнючок», «Ле-
генда про третього голуба», «Очі одвічного брата».

Романи: «Нетерпіння серця», «Чад перетво-
рення».

Белетризовані біографії: «Марія-Антуанет-
та», «Тріумф і трагедія Еразма Роттердамського», 
«Марія Стюарт», «Подвиг Магеллана», «Бальзак», 
«Амеріго».

Автобіографія: «Вчорашній світ: спогади євро-
пейця» (1943, опублікована посмертно).

Наша газета постійно знайомить читачів із 
кращими представниками світової літератури. 
Це розповіді про письменників, їх твори. Серед 
опублікованого — Габріель Гарсіа Маркес, Ек-
зюпері, О. Генрі, Мопассан, Карел Чапек, Яро-
слав Гашек, Іван Бунін, Володимир Солоухін, Єв-
ген Євтушенко, Агата Крісті, українські класики 
Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. 

Сьогодні в нашій газеті — класик світової 
літератури, видатний австрійський письменник 
Стефан Цвейг. Це здавна один з моїх улюблених 
письменників. Цвейга читали й читають у всьо-
му світі мільйони захоплених шанувальників 
слова. Як і в багатьох класиків, у багатогранній 
спадщині Цвейга є «родзинка», що виділяється у 
творчості цього письменника і виділяє його се-
ред інших. Це новели. Цвейг — визнаний світо-
вий класик новели. При тому, що в цьому жанрі 
працювало багато відомих письменників: Чехов, 
Мопассан, Меріме, Джек Лондон, О. Генрі. Та й 
чимало майстрів великої прози віддавали да-
нину цьому популярному жанру — скажімо, Тол-
стой, Тургенєв, Хемінгуей. Багата ця традиція і в 
українській літературі.

Але й на такому насиченому тлі Цвейг виріз-
няється як майстер саме психологічної новели. 
Читаючи Цвейга, ніби мандруєш у глибинах люд-
ської психіки. Хоча найбільш відомі новели вели-

кі за обсягом, скоріше нагадують повісті, чита-
ються вони на одному диханні. Наприклад, нове-
ла «Фантастична ніч», що має 44 сторінки книж-
кового тексту. Подібне і щодо класичних новел 
«Амок», «Лист незнайомки», «Двадцять чотири го-
дини з життя жінки», «Незвичайне знайомство з 
новою професією». 

Коли приходиш до творчості якогось пись-
менника, прагнеш прочитати його якнайбільше. 
Не скажу, що перечитав усю велику творчу спад-
щину Цвейга, але основні твори прочитав, де які 
й не раз перечитував. Творчість письменника 
вражає різноманітністю. Вершина — безумов-
но, новели. Але, коли письменник захоплює, ці-
кава кожна його фраза. Тому з не меншою ціка-
вістю читаєш белетризовані біографії, історичні 
легенди. Також два історичні романи — «Марія 
Стюарт» і «Марія Антуанетта», про королев Шот-
ландії і Франції: обидві були страчені, в долях 
обох відбилися переплетіння бурхливих століть. 

Окремо варто сказати про роман «Нетерпін-
ня серця». Психологічність, любовний сюжет — 
усе начебто знайоме. Але особливістю є те, що 
тут показано, з якою пристрастю, жаданням ко-
хання може любити дівчина з тяжкою долею, ді-
вчина-інвалід. Рідкісне проникнення у психоло-
гію мужніх, хоч і обділених долею людей. 

Залишається дати коротку біографічну довід-
ку про письменника (з української Вікіпедії). 

Петро АНТОНЕНКО

Стефан Цвейг — 
майстер психологічної прози

Твори Стефана Цвейга переповнені афо-
ризмами, мудрими, часто несподіваними 
думками. Особливо такі твори, як не раз ци-
тований нижче роман «Нетерпіння серця», 
як, звичайно ж, новели. Ось деякі цитати із 
творів Цвейга. Це не обов’язково думки са-
мого автора, в багатьох випадках — думки 
героїв творів письменника, хоча часто вони 
збігаються. 

Людина відчуває сенс і мету влас-
ного життя, лише коли усвідомлює, що 
потрібна іншим.

Немає нічого жахливішого, ніж са-
мотність серед людей.

Жінці прощають балакучість, не 
прощають її правоту.

Серце вміє забувати легко і швид-
ко, якщо хоче забути.

Кого одного разу жорстоко пора-
нила доля, той назавжди залишається 
ранимим.

Ніяка провина не може бути забута, 
поки про неї пам’ятає совість.

Хіба поясниш, чому люди, які не 
вміють плавати, кидаються з мосту за 
потопаючим?

Мудрість охоче відвідує жінок, коли 
від них біжить краса.

Потрібно бути не просто природ-
ною, а природною на свій лад.

Що б ми не робили, нами найчасті-
ше керує марнославство, і слабка на-
тура майже ніколи не може встояти пе-
ред спокусою зробити щось таке, що 
з боку сприймається як прояв сили, 
мужності й  рішучості.

Хороша тільки повна правда. Напів-
правда нічого не варта.

Дурень частіше, ніж розумна люди-
на, виявляється злим.

Гарненька справа — спочатку звес-
ти людину з розуму, а потім зажадати 
від неї розсудливості.

Тому, хто не боїться ризику, часто 
приходить на допомогу випадок.

Про силу пристрасті завжди судять за 
здійснюваними в ім’я її безглуздостями.

Коли людина щаслива, їй здається, 
що й усі навколо щасливі.

Коли людина втратила все, то за 
останнє бореться з люттю.

Хто одного разу знайшов самого 
себе, той уже нічого на цьому світі втра-
тити не може. І хто одного разу зрозумів 
людину в собі, той розуміє всіх людей.

Страх гірший за покарання, бо по-
карання — завжди щось визначене, і 
воно все ж краще, ніж нестерпна неви-
значеність.

Тільки пристрасті дано зірвати по-
крив із жіночої душі, тільки через лю-
бов і страждання постає жінка на по-
вен зріст. 

У найгіршому, що трапляється на 
світі, винні не зло і жорстокість, а май-
же завжди слабкість.

Воістину мудрий тільки той, хто під-
корився своїй долі.

Кого боги замислили згубити, в 
того вони забирають розум.

Коли занадто квапишся полагодити 
в годиннику яке-небудь коліщатко, то 
зазвичай псуєш увесь механізм.

Якщо обман допомагає хворому, то 
це вже не жалюгідна брехня, а відмінні 
ліки, і доки я не в силах надати реальну 
допомогу, мені, хочеш не хочеш, дово-
диться підтримувати ілюзії.

Треба нарешті перестати зважати 
на оточення.

У темряві якось краще розмовляти.

Я, як ніхто інший, розумію, що мож-
на боятися людей, коли твоя поведінка 
не вкладається в їхні поняття.

Невідання — велика перевага ди-
тинства. Що знає трирічна, чотириріч-
на, п’ятирічна дитина про війну і мир, 
про битви і договори? Що йому Фран-
ція або Англія, Едуард або Франциск, 
що йому несамовите безумство, яке 
охопило світ?

Пережите стає пережитим тієї са-
мої секунди, коли воно покидає нас.

Ні в щасті, ні в нещасті не змінюєть-
ся істотно характер людини.

Тільки телепня захоплює так зва-
ний «успіх» у жінок, тільки дурень хва-
литься цим. Справжній мужчина швид-
ше розгубиться, коли відчує, що якась 
жінка від нього втратила розум, а він не 
в силах відповісти на її почуття.

У наш час ніколи не заважає, якщо 
в тебе є людина, на яку можна розра-
ховувати.

Не диво злякатися, коли тебе при-
голомшують пристрасним зізнанням.

Підходити з міркою моралі до одер-
жимого пристрастю так само безглуз-
до, як притягнути до відповіді вулкан 
або накласти стягнення на грозу.

Ділитися секретами завжди небез-
печно, бо, довіряючи секрет сторон-
ньому, ламаєш бар’єр між ним і собою.

Тільки спочатку співчуття, як і мор-
фій, — благодіяння для хворого, цілю-
щий засіб, допомога; але, якщо його 
неправильно дозувати і вчасно не ска-
сувати, воно тут же перетворюється на 
смертельну отруту.

У певні години свого життя жінка, 
знаходячись під владою  таємничих сил, 
втрачає свободу волі і розсудливість.

Силу удару знає лише той, хто при-
ймає його, а не той, хто його завдає; 
лише той, хто відчув страждання, може 
зміряти його.

Можна втекти від чого завгодно, 
тільки не від самого себе.

Той, хто сам претендує на всі сво-
боди і права, не схильний визнавати їх 
для інших ні внутрішньо, ні зовні.

Треба витратити дуже багато сил, 
аби повернути віру людині, одного разу 
обдуреній.

Дуже легко вважати себе великою 
людиною, якщо ваш мозок не обтяже-
ний анінайменшою підозрою, що на сві-
ті жили колись Рембрандт, Бетховен, 
Данте і Наполеон.

У кожній юній особі вже ховаються 
зморшки, в усмішці — втома, у  мрії — 
розчарування.

Усякий, хто бере участь у чужій 
долі, вже не може з повною свободою 
розпоряджатися власною.

Щодня я знаходжу безліч приво-
дів знову і знову переживати цю ра-
дість, що несподівано відкрилася мені. 
І я даю собі слово: відтепер допомага-
ти будь-кому і кожному, скільки виста-
чить сил. Не бути ледачим і байдужим. 
Височіти над самим собою, збагачува-
ти власну душу, щедро віддаючи її ін-
шим, розділяти долю кожного, осяга-
ючи і пересилюючи страждання могут-
ньою силою співчуття.
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Несподівані 
думки
 Багаті нудьгують до-

рожче. (Хенрік Ягодзинський). 
 Найбільше цінують 

власність бандити. Хіба 
вони не ризикують зара-
ди неї свободою і власним 
життям? (Жорж Елгозі).

 Річ не в тому, що 
світ став набагато кращий, 
а в тому, що висвітлення по-
дій стало набагато кращим. 
(Гілберт Честертон).

 Терпіння — пре-
красна якість, але життя 
занадто коротке, щоб довго 
терпіти. (Абу-ль-Фарадж).

 Те, чим ми грішимо в 
молодості, доводиться спо-
кутувати у  старості. (П’єр 
Абеляр).

Було колись...
Людвіг 
Ван Бетховен
(1770 – 1827)
Бетховен у Дрезде-

ні слухав досить невдалу 
оперу композитора Паера 
«Елеонора». Коли після ви-
стави Паер запитав, якої 
думки Бетховен про опе-
ру, той відповів: «Ваша опе-
ра мені настільки сподоба-
лась, що я, мабуть, напишу 
до неї музику».

Бетховен дотримав 
слова: написав на той са-
мий сюжет оперу «Фіделіо».

Даніель Обер
(1782-1871)
Відомий композитор 

Обер сказав якось Вагнеру:
— Минуло майже трид-

цять років, перш ніж я пе-
реконався, що зовсім не 
маю музичного хисту.

Здивований Вагнер за-
питав:

— І після цього Ви кину-
ли писати музику?

— Ні, — відповів Обер, 
посміхаючись, — адже тоді 
я був уже знаменитим.

Куточок 
гумору

Компліменти жінок чо-
ловікам: 

— Я з вами почуваюсь 
такою розумною! 

— Ви такий серйозний, 
задумливий — напевно, піс-
ля ув’язнення? 

— А пальто у вас з ко-
роткими рукавами чи просто 
старе? 

— Який ви інтелігентний, 
навіть капелюх на голові! 

— А ви і другу пляшку 
зможете випити? 

— Добре з вами, надій-
но, а у вас ще багато грошей 
залишилося?

* * *
— Учора я отримав лис-

та від дружини на вісім сто-
рінок. Пише, що нема чого 
писати.

 * * *
— Тату, а це правда, що 

в деяких країнах Сходу наре-
чений не знає, хто його дру-
жина, поки не ожениться? 

— Це в будь-якій країні, 
синку! 

* * *
— Учора я виграв у лоте-

рею сто тисяч! 
— А як на це відреагува-

ла твоя дружина? 
— Вона з радості оніміла. 
— Це ж треба — стільки 

щастя! 
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Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., 

ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 

Чернігівське РУ МФО 353586, 

№ 26001051412408

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

У світі цікавого

Що читають в «Інтермеццо»

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

«Беовульф»«Беовульф»
Книга продовжує програму видання українських перекла-

дів європейської середньовічної літератури. Це перший україн-
ський переклад найдавнішої німецької епічної поеми, яка в по-
етично-міфологічній формі передає політичні і воєнні події Пів-
нічної Європи першої половини VI століття. Видання ілюстрова-
не артефактами того часу.

Мирослав Дочинець «Лад»Мирослав Дочинець «Лад»
Ця книга дуже популярного нині українського автора — 

одне ціле. Проте кожна з її трьох частин — «Многії літа. Благії 
літа», «Вічник», «Світован» — стали справжніми бестселерами, 
здобули велику читацьку прихильність в Україні і світі. Цей твір 
— про карпатського мудреця Андрія Ворона, якого вже встигли 
назвати «світовим чоловіком», «українським Сократом», «новіт-
нім Сковородою». Він жив, як дихав, власним життям явив спро-
можність бути вільним у світі, який ловить і поневолює людину. 
Для сучасної, заблуканої серед штучних міражів людини світло 
його досвіду постає духовною опорою. 

 Якщо ванна пожовтіла, потрібно почистити її сіллю з 
оцтом. Якщо плями не піддаються чищенню, можна спробува-
ти видалити їх порошком пемзи.

 Якщо на унітазі, ванній або раковині з’явилися іржаві 
потьоки, видалити їх можна перекисом водню з додаванням 
10% нашатирного спирту.

 Кахель у ванній кімнаті і туалеті рекомендується про-
тирати столовим оцтом, змішаним з водою у пропорції 1:5 
(склянка оцту на літр води).

 Двері, покриті світлою масляною або емалевою фар-
бою, потрібно мити водою без мила (тому що сода і мило роб-
лять фарбу тьмяною). У воду можна додати трохи нашатирного 
спирту (одну чайну ложку на літр води): він видалить бруд і до-
дасть блиск. Як тільки вимили двері, обов’язково насухо ви-
тріть їх чистою ганчіркою, щоб не залишилося потьоків і жов-
тих плям.

 Двері, покриті коричневою фарбою, треба протира-
ти ганчіркою, змащеною вазеліном або олією, а потім насухо 
протерти.

 Не вішайте дзеркало в місцях, куди падають прямі со-
нячні промені. Від них і високої температури дзеркало швид-
ко тьмяніє.

 Дзеркала потрібно протирати ватою, змоченою в оде-
колоні або горілці. Після очищення всієї поверхні куточки 
дзеркала протерти ватою, намотаною на сірник або тонку па-
личку. Потім слід ретельно протерти скло паперовою сервет-
кою.

 Кухонну клейонку найкраще мити теплою водою з ми-
лом і насухо витирати м’якою ганчіркою. Щоб клейонка довше 
служила, іноді протирайте її сирим молоком.

 Щоб клейонка не рвалася по кутах, можна в цих місцях 
із внутрішнього боку наклеїти лейкопластир.

 Аби на морозі при сушінні білизна не примерзала до 
мотузки, потрібно при останньому полосканні додати у воду 
жменю солі. Можна протерти мотузку, на якій буде сушитися 
білизна, розчином соди чи солі.

nakablychkah.com.ua

Корисні порадиКорисні поради

1. Припиніть проводити час не з тими 
людьми. Якщо хтось хоче, щоб ви були при-
сутні в його житті, він подбає про вас. 

2. Припиніть тікати від своїх проблем. 
Зустрічайте їх упритул. Від нас не вимагаєть-
ся моментально розв’язати всі проблеми. 
Але треба вміти стикатися з ними, адаптува-
тися і зрештою розв’язувати їх. 

3. Припиніть брехати самим собі. 
4. Припиніть відсувати свої потреби на 

задній план. Ні, не залишайте інших людей, 
але допоможіть і собі. 

5. Не намагайтеся бути кимось іншим. 
Одне з найскладніших завдань — бути са-
мим собою у світі, який намагається зроби-
ти вас схожим на всіх інших. Будьте собою, 
і ті, хто вам дійсно потрібен, полюблять вас 
таким, яким ви є.

6. Припиніть триматися за минуле. Ви 
не зможете почати нового розділу свого 
життя, поки будете перечитувати попере-
дній.

7. Припиніть боятися припуститися по-
милок. Робити щось і помилятися — як міні-
мум у десять разів ефективніше, ніж нічого 
не робити. 

8. Припиніть лаяти себе за минулі по-
милки. Ми всі помиляємося. Але зараз ви — 
тут і маєте можливість вибудувати свій день. 

9. Припиніть намагатися купити щастя. 
Багато чого з того, що ми хочемо, коштує до-
рого. Але речі, які дійсно роблять нас щасли-
вими, — кохання, сміх, власні почуття — аб-
солютно безкоштовні.

10. Припиніть шукати когось, аби стати 
щасливим. Якщо ви не задоволені собою, 
своєю особистістю  — стосунки з кимось не 
зроблять вас щасливішими. 

11. Припиніть байдикувати. Не розмір-
ковуйте занадто довго, інакше ви створите 
проблеми навіть там, де їх не було. 

12. Припиніть думати, що ви не готові. 
Ніхто і ніколи не відчуває себе готовим до чо-
гось на 100%. 

13. Припиніть утягуватися у стосунки 
через неправильні причини. Краще бути 
наодинці, ніж у поганій компанії. Не потрібно 
поспішати з вибором.

14. Припиніть відмовлятися від нових 
стосунків тільки тому, що старі не діяли. 

15. Припиніть конкурувати з усіма. Не 

переживайте, якщо інші в чомусь успішніші, 
ніж ви. 

16. Припиніть заздрити. Заздрість — 
це мистецтво підрахунку чужих благ за-
мість своїх. 

17. Припиніть скаржитися і жаліти себе. 
Озирніться на все погане, що траплялося з 
вами в минулому. Ви побачите, що найчасті-
ше це вело вас до успіху. Усміхніться! 

18. Припиніть ображатися, не живіть з 
ненавистю в серці. Ви нашкодите собі біль-
ше, ніж людям, яких ненавидите. Прощення 
— це відпустити, знайти спокій і звільнити 
себе. І прощати треба не лише інших людей, 
а й самих себе. 

19. Припиніть дозволяти іншим опуска-
ти вас до їхнього рівня. Не треба зменшува-
ти планку, щоб відповідати тим, хто відмов-
ляється її підвищувати.

20. Припиніть витрачати час на пояс-
нення. Ваші друзі цього не потребують, а во-
роги не повірять вам. 

21. Припиніть бігати по колу. Зазвичай 
момент зробити глибокий вдих настає саме 
тоді, коли у вас немає на це часу. Поки ви 
продовжуєте чинити те, що робите, ви про-
довжуєте отримувати ті самі наслідки.

22. Припиніть нехтувати дрібницями. 
Одиного прекрасного дня ви можете вияви-
ти, що це були великі речі.

23. Припиніть спроби зробити все іде-
ально. 

24. Припиніть іти шляхом найменшого 
опору. Життя не таке просте, особливо якщо 
ви плануєте досягти чогось великого. 

25. Припиніть робити вигляд, що все га-
разд, якщо це не так. Ви не повинні завжди 
бути сильною людиною і постійно доводити, 
що все йде добре. 

26. Припиніть звинувачувати інших у 
своїх проблемах. 

27. Припиніть намагатися бути всім для 
всіх. Але, якщо ви подаруєте радість одній 
людині, це може змінити світ. Можливо, не 
весь світ, але світ цієї людини — точно. 

28. Припиніть занадто багато турбу-
ватися. Занепокоєння не врятує нас від за-
втрашніх труднощів, воно лише позбавить 
нас сьогоднішньої радості. 

29. Припиніть фокусуватися на речах, 
яких ви не хочете. Зосередьтеся на тому, 
чого ви дійсно хочете. 

30. Припиніть бути невдячним. Проки-
даючись, кожен день дякуйте за своє життя.

Незвичайні професії
 У Японії є така професія — посол з ту-

ризму. Це люди, які пропагують принади сво-
єї країни, щоб залучити сюди якнайбільше ту-
ристів. 

 В одному з індійських готелів є посада 
відганяльника мавп. Робота полягає в тому, 
щоб відганяти мавп від туристів, які в цей час 
їдять.

 У готелі Мемфісу (США) є посада тре-
нера качок, який організовує урочисту ходу 
цих птахів по території готелю. 

 На Віргінських островах в одному з го-
телів існує посада кокосового інженера з тех-
ніки безпеки: він стежить, щоб кокоси, які па-
дають, не порушували спокою мешканців. 

 В аеропорту Цюріха є спеціальні мис-
ливці, які ловлять птахів і звірів, що втекли 
від пасажирів. 

 У Гельсінкі є водії таксі, чиї машини об-
ладнані під караоке. Проїзд тут дорожчий. 

 По вулицях Венеції патрулює поліція 
моралі: ці поліцейські закликають туристів 
дотримуватися пристойності. 

Тварини в цифрах
 Максимальна швидкість пересування 

деяких тварин у кілометрах на годину: чорно-
го носорога — 48, жирафа і кенгуру — 50, аф-
риканського буйвола — 57, вовка — 60.

 Білий ведмідь може подолати уплав 
50 кілометрів.

 Тривалість життя африканського сло-
на — 70 років, індійського — 85.

 Страус може досягати ваги 90 кі-
лограмів.

 Кашалот може перебувати під водою 
до 90 хвилин.

Поради психологів

Не метушіться по життю
30 речей, які потрібно припинити робити


