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Передплата 
на газету триває 

Усі поштові відділення й листоноші області 
продовжують передплату на «Світ-інфо» 

на будь-який термін і на будь-яку адресу в області.
Незмінна передплатна ціна на нашу газету. 
Вона, як і раніше, становить усього 6 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб поштою 

— в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

Основні теми газети:
Події в області, Україні і світі.
Політика, соціальні проблеми, екологія.
Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
Проза і поезія відомих письменників світу.
Культура, мистецтво, спорт. 
Корисні поради. У світі цікавого.

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Нехай  кожен читач газети долучить 

до передплати ще  одного-двох читачів 
Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше 
буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інформа-
ційному просторі області. 

86514

Рівно 10 років тому почалася ганебна війна між політичними силами 
Майдану — «Нашою Україною» і БЮТ. Наслідки її бачимо сьогодні.

Зараз інколи учасни-
кам другого Майдану, Ре-
волюції Гідності, ставлять 
запитання: чи вийшли б ви 
на Майдан, якби знали, що 
буде сьогодні, у 2015-ому? 
Сьогодні — це окупація 
Криму, російська агресія і 
війна на Донбасі.

Не поспішаймо патріо-
тично, героїчно відповідати 
ствердно. Усе-таки перша 
в часи нашої незалежнос-
ті втрата частини території, 
перша в цій же нашій но-
вітній історії війна в Укра-
їні, тисячі загиблих, пора-
нених, півтора мільйони бі-
женців, колосальні руйну-
вання. 

Але річ у тім, що не вар-
то навіть у муках і розду-
мах шукати відповідь на 
оте тяжке запитання. Бо іс-
торія не знає умовної фор-
ми на кшталт «А от якби 
сталося отак?». Сталося 
так, як є. Тому ліпше поду-
мати і пошукати відповідь 
на інше запитання: як це 
сталося? Як міг в Україні, 
демократичній державі в 
центрі Європи, в ХХІ століт-
ті з’явитися такий режим, 
який пішов на вбивство 
громадян у центрі столи-
ці, який довелося змивати 
кров’ю, і ця кров продо-
вжує литися: нема сумніву, 
що нинішня війна на Схо-
ді — продовження і поро-
дження того режиму. Тому 
як таке могло статися?

У крайньому разі дещо 
трансформуймо перше за-
питання: чи можна було 
передбачити, що револю-
ція завершиться ось так? 
Чесно кажучи, ні. Це була 
не перша зміна влади, змі-
на Президента в Україні, 
в тому числі дочасна: при-
гадаймо, що вже перший 
Президент Леонід Кравчук 
був переобраний, відбув-
ши всього два з половиною 
роки каденції. Пішов ти-
хо-мирно на перевибори. 
З потугами, але таки виря-
дили у відставку рекорд-
смена президентства Ле-
оніда Кучму, команда яко-
го хитромудрими шляхами 
тягла його на третє прези-
дентство. Пішов із посади 
Ющенко. Прогнозувало-
ся, що Янукович може бути 
скинутий з посади, що він і 
його регіоналівська влад-
на команда втечуть з Укра-
їни, прихопивши мільярди 
награбованого в народу. 

Бог з ним, пережили б. Але 
окупація, війна, кров?..

Тому знов-таки: як це 
могло статися? Як постав 
такий режим регіоналів? 
Відповідь на це питання 
проста: перемога Янукови-
ча на президентських ви-
борах початку 2010 року 
— результат кількарічних 
чвар політичних сил першо-
го Майдану — Блоку «Наша 
Україна» і Блоку Юлії Тимо-
шенко. Менш зрозуміла 
відповідь на питання: що 
ж то була за війна, що ж за 
політичні чвари недавніх 
соратників по Майдану? 

Відповіді на це питан-
ня в суспільстві уникають 
ось уже 10 років. Саме 
так: цими вересневими 
днями — сумний ювілей: 
рівно 10 років тому по-
чалася ця ганебна війна. 
Якщо вже політика в нас 
так персоніфікована, і на-
віть партії вирізняють не 
за назвами, тим паче, не 
за ідеологіями, а за прі-
звищами лідерів, то пер-
соніфікуймо і ці чвари: ві-
йна між Віктором Ющен-
ком і Юлією Тимошенко, 
Президентом і Прем’єром 
держави. 

Примітивно було б за-
раз утягуватися, як у ті пер-

ші постмайданні роки, в 
дискусії, коли колотнеча 
розділила люд на «юлєма-
нів» і «вітєманів», і диспу-
танти гаряче доводили, хто 
кращий, — Юля чи Вітя. Це 
не аналіз того, що було. 

Поки що принаймні кон-
статуймо очевидне: хроно-
логічно війна почалася 5 
вересня 2005 року, із прес-
конференції Олександра 
Зінченка (вічна пам’ять). 
На президентських вибо-
рах Зінченко був головою 
виборчого штабу Ющен-
ка, з обранням останньо-
го главою держави очо-
лив Держсекретаріат (Ад-
міністрацію) Президента. 
І  раптом Зінченко публіч-
но озвучив на конференції 
все, що вже почав озву-
чувати БЮТ і його лідер 
Юлія Тимошенко: коруп-
ція сягнула вищих ешело-
нів влади, найближчого 
оточення Ющенка, і Пре-
зидент покриває корупці-
онерів. Буквально одразу 
Юлія Тимошенко публіч-
но розвинула цю тезу, на-
звавши корупціонерами 
найближчих соратників 
Ющенка, таких як Марти-
ненко, Третьяков, Жванія. 
Коли від Ющенка Тимо-
шенко отримала пропози-

цію припинити цю війну і 
простягти руку примирен-
ня названим політикам, 
Юля ефектно відповіла: 
вона б простягла їм руку, 
але ж у них руки зайняті — 
вони в державній кишені, 
крадуть народне добро. 
Далі було кілька днів тяж-
кої паузи, а потім реакція 
Ющенка: він відправив у 
відставку і Юлію Тимошен-
ко, і своїх названих сорат-
ників. Подальша якась імі-
тація з обох боків розслі-
дування гучних заяв і зви-
нувачень у корупції нічого 
не дала, не відправила ко-
гось за ґрати. Але війна 
була розв’язана. 

Далі почалося найсум-
ніше — кількамісячні чва-
ри, політична війна в час 
парламентської виборчої 
кампанії.

Нагадаю, що весною 
2006 року мали пройти 
чергові вибори Верховної 
Ради. Надзвичайно важ-
ливі, за суттю як продо-
вження справи Майдану. 
Пригадаймо, що на піку 
протистояння (Майдану, 
Помаранчевої революції) 
8 грудня 2004 року Вер-
ховна Рада, як величез-
ний суспільний компроміс 
воюючих сторін, ухвали-
ла два кардинальні рішен-
ня. Перше — оголосити 
сфальсифікованим дру-
гий тур виборів, на якому 
переможцем було оголо-
шено Януковича, і тому по-
трібно було провести тре-
тій тур, точніше, повторне 
голосування другого туру. 
Всі розуміли, що фактич-
но це означає перемогу 
Ющенка. Натомість Рада 
внесла кардинальні змі-
ни до Конституції України, 
перетворивши її з прези-
дентсько-парламентської 
в парламентсько-прези-
дентську республіку, зі 
зменшенням повнова-
жень президента і збіль-
шенням їх у парламенту і 
уряду. Але що суттєво: ці 
зміни набували чинності 
майже через півтора роки 
— після виборів нової 
Ради. Тому перемога де-
мократії на Майдані — це 
половина справи, в онов-
леній республіці вкрай 
важливо, щоб сили Май-
дану перемогли на пар-
ламентських виборах. 
Це підкреслював і 
Ющенко. 

У понеділок, 31 серпня, Верховна Рада в першому читанні 
постановила внести зміни до Конституції щодо децентраліза-
ції влади. За це проголосували 265 депутатів. Майже повністю 
— провладні фракції «Блок Петра Порошенка», партія Яценюка 
— «Народний фронт», а також колишні регіонали — «Опозицій-
ний блок». «За» голосували дрібні депутатські групи «Відроджен-
ня», «Воля народу», частина позафракційних і 5 депутатів «Само-
помочі» — більшість останньої фракції голосувала проти. Повніс-
тю проти голосували фракції «Батьківщина» і «Радикальна партія 
Олега Ляшка». Проти голосували всі депутати партії «Свобода».

 Депутати від Чернігівщини, мажоритарники і за списка-
ми партій, голосували так: зміни до Конституції підтримали чле-
ни фракції «Блок Петра Порошенка» Валерій Давиденко, Олег 
Дмитренко, Анатолій Євлахов, представник «Народного фронту» 
Олександр Кодола, позафракційний Владислав Атрошенко (го-
лова обласної організації БПП). Проти голосували радикали Ва-
силь Амельченко і Олег Купрієнко, депутат від «Самопомочі» Анна 
Романова та представник «Батьківщини» Валерій Дубіль.

Противники змін Конституції всі останні тижні доводили, що 
ці зміни фіксують особливий статус окупованих територій Донбасу 
і цим закріплюють їхню непідконтрольність Українській державі. 

На наступній сесії Ради має відбутися остаточне голосуван-
ня, де для ухвалення змін Конституції треба набрати не менш як 
300 голосів. 

Під час голосування під стінами парламенту вирував мітинг 
противників змін Конституції. Тут найбільше майоріло прапорів 
«Свободи» і «Радикальної партії». Активісти «Правого сектора» пе-
рекрили рух транспорту по вулиці Грушевського, під парламентом. 

Після голосування відбулися криваві сутички мітингувальни-
ків із правоохоронцями — міліцією та Національною гвардією. 
Хтось кинув у силовиків бойову гранату. У результаті вибуху й ін-
ших сутичок, за твердженням МВС, поранено понад 90 міліціо-
нерів і нацгвардійців. Три бійці, які захищали парламент, у поне-
ділок і вівторок померли від поранень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оперативно, на бри-
фінгу, звинуватив лідера «Свободи» Олега Тягнибока в організа-
ції сутичок, пораненні правоохоронців і смерті нацгвардійця. Тяг-
нибок стверджує, що люди, які демонстрували агресію під Верхо-
вною Радою, були не свободівцями, а провокаторами від влади. 

Йде розслідування кривавих подій під парламентом. 

Битва під Верховною Радою: Битва під Верховною Радою: 
кривава «децентралізація» Донбасукривава «децентралізація» Донбасу

Ювілей політичних чвар
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Бліц-інформ
Депутати міськради 
не захотіли перейменовувати 
вулиці Чернігова
На сесії Чернігівської міської ради 28 

серпня депутати так і не взялися за розгляд 
питання «Про перейменування вулиць міста».

«За» внесення його до порядку денного і 
сесії проголосувало 18 депутатів із присут-
ніх 41-го (всього в раді 50 депутатів). «Про-
ти» було 6 депутатів. Решта не голосували або 
утрималися.

До перейменування пропонувалося 23 
вулиці міста. Частину з них мали поверну-
ти до історичних назв, а частину — привес-
ти у відповідність до українського правопи-
су. Історичні назви громадськість пропонує 
повернути переважно вулицям, назви яких 
пов’язані з комуно-радянським режимом. 
Перейменування  вимагають ухвалені цього 
року парламентом закони про декомуніза-
цію. Місцевій владі було дано на це півроку, 
по листопад. Можливо, за ці два місяці, поки 
в жовтні буде обрана нова міськрада і почне 
працювати, відбудеться ще сесія цієї ради. 

Але, схоже, депутати не бажають брати 
на себе голосування щодо такого непростого 
питання, якраз готуючись до нових виборів. І 
«перекидають» це питання новій раді. 

Різко подорожчав газ, 
але й вугілля теж — 
села переходять на дрова
Машину рубаних дров залежно від ра-

йону можна замовити за 1200 – 3200 гри-
вень, тоді як тонна вугілля без доставки за-
раз коштує близько 4 тис. гривень. 

У селищі Дмитрівка Бахмацького ра-
йону, в якому налічується 400 мешканців, 
газ використовує лише 40 дворів, решта — 
дрова. У селі Чорнотичі Сосницького райо-
ну газом опалюють 111 дворів, а дровами 
— 214 дворів. Вартість десяти складоме-
трів сосни тут становить 560 гривень, руба-
ні обійдуться дорожче — 1200 гривень за 
машину. Не потребують вугілля і мешканці 
Ольшаного — найбільшого негазифікова-
ного села в Ічнянському районі. Лише шко-
ла частково топиться вугіллям, яким забез-
печує райвно. Селяни купують дрова — по 
3000 – 3200 грн за машину рубаних. Пеле-
ти та брикети в Ольшаному не прижилися. 
Виробництво брикетів із тирси організова-
не в сусідньому селі Гмирянка, але ціна за-
висока. 

В обласному архіві —  
виставка до 70-річчя 
завершення Другої світової війни 
У приміщенні Державного архіву Черні-

гівської області експонується фотодокумен-
тальна виставка «До 70-ї річниці завершення 
Другої світової війни 1939 – 1945 рр.».

Фотоматеріали об’єднані документом — 
це стаття «На борту лінкора «Міссурі», надру-
кована в газеті «Деснянська правда» 4 ве-
ресня 1945 р., автор якої висвітлює подію, що 
відбувалася на борту корабля, — підписання 
Акта про капітуляцію Японії.

Фотографії відтворюють трагізм подій не-
задовго до капітуляції Японії — атомне бом-
бардування США 6 та 9 серпня 1945 року міст 
Хіросіма і Нагасакі. На фото також відобра-
жена радість усіх, хто роки чекав на закінчен-
ня страшної війни.

Ніжинські розкопки
Археологічні розкопки в Ніжині щоразу 

відкривають цікаві моменти з минулого. Спо-
чатку знайшли залишки поселення давньо-
руського періоду. А останній розкоп приніс 
чергову несподіванку — виявили яму-піч для 
випалювання деревного вугілля. За словами 
керівника експедиції Івана Кедуна, спечений 
шар піску по краях ями може свідчити про те, 
що використовувалася вона неодноразово.

Можливими цьогорічні розкопки стали, 
в першу чергу, завдяки підтримці ніжинських 
активістів «Самопомочі», які взяли на себе 
значну частину фінансування досліджень і 

всебічно допомагали в їх проведенні.

Напередодні Дня Неза-
лежності України в с. Великі 
Осняки Ріпкинського району 
було відкрито меморіальну до-
шку загиблому на Майдані 20 
лютого 2014 року волонтеру 
Андрію Мовчану.

Саме тут поховано героя 
Небесної сотні, адже, як розпо-
віла його мама Валентина Іва-
нівна, хоч Андрій і народився в 
Києві, проте з дитинства полю-
бляв своє родинне село.

 «Він був дуже добрим хлоп-

цем, романтично налаштова-
ним, пригадую, як допомагав 
своєму дідусю працювати на 
комбайні», — розповів голова 
Сиберезької сільради Віктор 
Хоменко.

Майданівці відвідали моги-
лу героя.

На відкритті меморіаль-
ної дошки були присутні мама 
й сестра Андрія Ольга, делега-
ція бойових побратимів із «Са-
мооборони Майдану» на чолі 
з Олександром Ясенчуком та 

Олександром Кравченком, од-
нопартійці з «Демальянсу» Ва-
силь Гацько та Ігор Андрійчен-
ко, депутати райради та голо-
ва райдержадміністрації Борис 
Мелашенко.

Ріпкинський підрозділ «Са-
мооборони Майдану» опікуєть-
ся родиною загиблого побра-
тима. 

Прес-служба 
«Самооборони Майдану»

Долучайтеся 
до Благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»

Просимо надати допомогу пальним 
або коштами на підтримку діяльнос-
ті Чернігівського  благодійного фонду 
«Захистимо Україну!», який, у свою чер-
гу, допомагає українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за 
такими реквізитами:

у гривнях — Благодійний фонд ««За-
хистимо Україну!», ПАТ «КРЕДОБАНК», 
МФО: 325365, ЄДРПУ: 39479494, 
рахунок: 2600201586536.

Реквізити для здійснення пе-
реказів з-за кордону: в доларах 
США (USD) Intermediary: BANK OF 
NEW YORK MELLON, New York, USA 
Банк-посередник SWIFT: IRVTUS3N 
Beneficiary’s bank: JSC «KREDOBANK». 
Банк-одержувача Lviv, Ukraine SWIFT: 
WUCBUA2X.

Beneficiary: Acc_2600201586536_
CF «DEFEND THE UKRAINE» name Одер-
жувач: рахунок відкритий у ПАТ «Кре-
добанк». Для юридичних осіб – назва 
одержувача та адреса.

Тел. конт. (063) 236-18-03
Благодійний фонд 

«Захистимо Україну!».

«Самооборонівці» взяли участь 
у відкритті меморіальної дошки побратиму

28 серпня був останній день життя полі-
тичної партії «УДАР». Один із активістів цієї 
партії в Чернігові й області, депутат Чернігів-
ської міської ради, радник голови Чернігів-
ської ОДА, президент Чернігівської регіональ-
ної торгово-промислової палати Костянтин 
Іванов заявив, що до об’єднаної партії не піде. 

Ось що він написав того дня, прощаю-
чись із партією: «Було багато цікавих та яскра-
вих сторінок, були і помилки... Стали історією 
злети і падіння партійних функціонерів, опо-
зиційна політична боротьба, Мовний Май-
дан, Майдан, Грушевського, Інститутська, до-
помога фронту і багато чого іншого, що мож-
на вважати чесним результатом цієї «ударів-
ської» сторінки, яка перегортається сьогодні, 
на об’єднувальному з’їзді в Києві. 

В. Кличко досяг свого особистого і політич-
ного олімпу. У Корюківці, Ніжині та Чернігові 
чимало людей розпочали свої активні громад-
ські ініціативи саме завдяки підтримці місце-
вих ударівців. 

У об’єднану партію не піду. Час партійних 
проектів в Україні вичерпано. Реформа само-
врядування та нова редакція виборчого зако-
ну призведе до чіткого розмежування на пар-
тійних функціонерів (депутатів), які будуть дія-
ти виключно за «партійним курсом», та громад-
ських активістів, які не пов’язані з жодними 
політичними (партійними) проектами. 

Дякую всім, з ким був поруч на вулицях і 
площах: на Мовному Майдані разом зі «Сво-
бодою» та БЮТ, коли відключили ТВі, разом 
із «Просвітою» та «Молодіжним альянсом», на 
Майдані разом з «афганцями», БЮТом, «Сво-
бодою», чернігівськими підприємцями, в суді, 
коли намагалися зачинити Льоню Сенченко, 
в будівлі Чернігівської обласної ради, де но-
чували разом з усіма активістами та диви-
лися «Ганді» на стіні, коли врешті під страхом 
зброї зупинили автобуси із бидлом на Ма-
ріїнський парк, коли прощалися на Красній 
площі з тілом Андрія Мовчана, коли з Віта-
лієм Грицем друкували антипутінські плака-

ти, аби спалити їх гуртом на площі, на мітин-
гу проти російської агресії, коли планували 
та встановлювали першу частину тимчасо-
вого меморіалу загиблим чернігівським за-
хисникам-учасникам АТО на площі (окрема 
дяка підприємцю Андрію Голосюку, що взяв 
на себе майже всі витрати тоді, виготовлен-
ня у металі та монтаж), на благодійних ярмар-
ках та аукціонах разом із «Самообороною» та 
ЖеСЧе і багато де ще... Але... Все тільки по-
чинається».

І далі — про перспективу: «Охопити світ 
українським експортом, зміцнювати конку-
рентоспроможність наших товарів та послуг, 
будувати міцну економіку на Чернігівщині і в 
Україні — такі мої і наші завдання на найближ-
чі роки».

Загальна сума заборгованості за газ 
у Чернігівській області до 1 серпня 2015 
року зросла майже до 89 млн грн. По-
рівняно з 1 серпня 2014 року неплатежі 
збільшилися вчетверо.

Більша частина заборгованості за газ 
сформована через затримку платежів по-
бутовими споживачами — на них припа-
дає 76 млн грн боргів. Решта 12,5 млн грн 
— борг бюджетних установ.

Особливістю 2015 року є те, що вліт-
ку борги за газ ростуть, хоча раніше в цей 
період споживачі прагнули погасити на-
копичені за зиму борги. На думку фахівців 
ПАТ «Чернігівгаз», причинами зростання 
неплатежів є, з одного боку, різке підви-
щення цін на газ у квітні, а також істотне 
зниження платоспроможності населення.

«Ми бачимо, що підвищення ціни на 
газ виявилося непідйомним тягарем для 
багатьох родин. Тому радимо всім мало-
забезпеченим людям звертатися за суб-
сидіями», — говорить перший заступник 
голови правління ПАТ «Чернігівгаз» Сергій 
Савченко.

Субсидії на Чернігівщині вже призна-
чені більше 83 тис. сімей. За підрахун-
ками управління соцзахисту населення, 
всього на отримання державної допомо-
ги в області можуть претендувати 250 
тис. домогосподарств.

Неплатежі за газ не залишають газо-
постачальним компаніям іншого шляху, як 
відключати несумлінних споживачів піс-

ля відповідного попередження. Вже від-
ключені від газу понад 3,7 тисячі домо-
господарств, ще 839 попереджені про 
можливе відключення. Що стосується від-
новлення газопостачання відключеного 
будинку, то воно можливе лише після по-
вного погашення боргів і додатково — 
оплати робіт, пов’язаних із відключенням, 
а потім підключенням поставок газу.

Що стосується боргів бюджетників, то 
переважно це неплатежі, які накопичилися 
до 1 липня 2015 року перед ПАТ «Чернігів-
газ». Якщо до початку опалювального сезо-
ну установи, а це переважно заклади осві-
ти, не виплатять облгазу борги, підключен-
ня їхніх котелень буде неможливим.

Окрім цього, бюджетним організаці-
ям для подальших поставок газу необ-
хідно укласти договори з новим поста-
чальником — ТОВ «Чернігівгаз Збут», по-
ява якого продиктована нормами Закону 
«Про ринок природного газу» (у зв’язку з 
розподілом функцій постачання і тран-
спортування газу). Для укладення догово-
ру необхідно провести тендер, а це спра-
ва не одного тижня.

«Зараз із 600 бюджетників облас-
ті 409 не уклали договору на постачання 
газу. Без договору в «Чернігівгаз Збуту» 
немає підстав виставити рахунок, а «Чер-
нігівгаз» не має права приймати платежі 
за постачання», — сказав директор ком-
панії «Чернігівгаз Збут» Іван Луста.

ПАТ «Чернігівгаз»

Про головні новації в порядку надання житлових 
субсидій населення говорили на брифінгу в облдержад-
міністрації. 

Як зазначив директор Департаменту соціального 
захисту населення ОДА Олег Русін, станом на 21 серпня 
житлову субсидію в області отримують майже 94 тисячі 
сімей. Станом на 1 серпня минулого року ця цифра була 
більш як удвічі менша.

Спрощений порядок надання субсидій, який діє від 
травня поточного року, постійно вдосконалюється.

«За новим порядком людина сама не розраховує 
дохід, а лише вказує місце його отримання. Наприклад, 
пенсія, зарплата, з посиланням на місце роботи. Розра-
хунки здійснює служба соціального захисту в результаті 
відповідних запитів», — акцентував Олег Русін.

До того ж доходом не вважаються одноразові соці-
альні виплати (грошові виплати учасникам АТО, відсотки 
по депозитах та інше). 

Врегульовано питання надання субсидій фізичним 
особам-підприємцям. А також надано право управлін-
ню соціального захисту населення призначати субси-
дію на кількість зареєстрованих осіб. Однак у разі зміни 
кількості проживаючих чи їхнього доходу це варто відо-
бразити і в декларації.

Скасовані й так звані штрафні санкції за помилки, 
яких припустилися громадяни. Родинам, які отримували 
субсидію минулими роками, звертатися до органів соц-
захисту не потрібно (у випадку, якщо нема змін у складі 
сім’ї чи в доходах). Адже перерахунок буде проведено 
автоматично.

До першого вересня кожна родина знову отрима-
ла бланки заяви та декларації. Заповнені бланки не 
обов’язково приносити до органів соціального захис-
ту особисто. Можна їх надіслати і поштою. Тож не зво-
лікайте та скористайтеся правом отримання державної 
допомоги.

Костянтин Іванов: 

прощання з «УДАРом» 
і партійними проектами

Борги за газ 
зросли в чотири рази

Оформлення 
субсидій спрощено
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Міліцейська хроніка

Підлітки і міліція змагалися 
в керуванні «Драконом»

За ініціативою пра-
цівників сектора кримі-
нальної міліції у справах 
дітей Управління МВС у 
Чернігівській області мо-
лодь долучилася до вод-
них видів спорту. Органі-
затори акції підтримують 
курс на пропаганду здо-
рового способу життя, пропонуючи дітям і дорослим громадя-
нам лижні перегони, велосипедний туризм, ігрові види спорту, 
а тепер — драгонбот.

У перегонах на «човнах-драконах» між собою змагали-
ся команди підлітків-веслярів, вихованців дитячо-юнацької 
спортивної школи, та збірна представників різних підрозділів 
і служб обласної міліції.

Результат перегонів на воді несподіванок не приніс. Під-
літкова команда, сформована переважно з юних спортсме-
нів, які цього літа здобули почесне звання чемпіонів України 
з драгонбота, підтвердила свій високий клас в обох проведе-
них заїздах. Утім, працівники міліції, які на час змагань відчу-
ли себе азартними спортсменами, зуміли дати справжній бій 
конкурентам.

Заступник начальника обласного управління внутрішніх 
справ Олександр Потапенко особливо підкреслив: найголо-
вніший результат заходу — це той позитивний приклад, який 
учасники змагань подають суспільству. Завдяки такій профі-
лактичній активності статистика підліткових правопорушень 
має поступово  знизитися.

Вилучено арсенал зброї 
та військового спорядження 

Співробітники карного розшуку, патрульної служби та роти 
міліції особливого призначення в ході проведення санкціоно-
ваного обшуку помешкання 30-річного жителя Прилук, що не 
працює, виявили і вилучили арсенал зброї, боєприпасів та 
амуніції.

Правоохоронці вилучили при-
стрій нічного бачення «Yukon», дві 
гвинтівки СКС і ТОЗ-34, оптичний 
приціл до рушниці, два магази-
ни до автоматичної зброї, більше 
300 набоїв різного калібру, гра-
нату Ф-1 із запалом, камуфляжну 
маску з отворами для очей, мета-
леві кайданки тощо. Проводиться 
експертно-криміналістичне дослі-
дження вилученого.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 
263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі 
зброєю, боєприпасами та вибухівкою), що передбачає покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці знищили плантацію 
конопель на 1,5 мільйона гривень 

У рамках проведення операції «Мак-2015» дільничні ін-
спектори міліції Ніжинського міськвідділу УМВС у Чернігів-
ській області виявили на території приватного господарства в 
селі Паливода плантацію сортових конопель, замасковану під 
парник із городиною.

Правоохоронці провели санкціонований обшук господар-
ства, власником якого виявився житель Ніжина. У наркоте-
плиці розміром 50х8 метрів росли 240 кущів ретельно догля-
нутих сортових конопель.

Нарковмісні рослини міліціонери вилучили і знищили, а їх 
зразки відправили на дослідження. За цінами чорного ринку 
вилучені наркотичні засоби могли б принести прибуток влас-
нику в сумі близько півтора мільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 
310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або ви-
рощування снодійного маку чи конопель) — караються штра-
фом або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням 
волі на строк до трьох років.

Також в одному з підсобних приміщень господарства пра-
воохоронці знайшли вже висушені 33 стебла конопель. Відкри-
то кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального 
кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів).

Міліція вилучила в молодика 
більше тисячі голівок маку

Оперативники сектора боротьби з незаконним обігом 
наркотиків Чернігівського міськвідділу міліції затримали па-
рубка, в якого в сумці були 1036 макових голівок. Затрима-
ним виявився непрацюючий житель Ніжинського району, який 
раніше вже мав конфлікт із законом через незаконне пово-
дження зі зброєю.

Молодик привіз до Чернігова «врожай», вирощений на 
власному городі. В обласному центрі зловмисник винаймав 
житло, тут же він планував зілля продати.

За цінами чорного ринку вилучена наркотична сировина 
для виготовлення ацетильованого опію оцінюється в 25 тисяч 
гривень.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 
309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пере-
силання наркотичних засобів), за що передбачено покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Жителі нашого села Жу-
кля Корюківського району ще 
2009 року всією громадою 
перейшли до рідної Укра-
їнської церкви Київського 
патріархату з чужинського 
Московського. Нам не по-
добалося, що нас, українців, 
змушували молитися за Мос-
ковського Патріарха, покло-
нятися російським святим, 
адміралу Фьодору Ушако-
ву, царю Миколі Кривавому, 
який винищував українців, 
та його дружині Олександрі, 
яка була окультисткою, уче-
ницею відомого чаклуна Па-
пюса. Нам давно вже не по 
дорозі з церквою, яка роз-
палює міжнаціональну та 
міжконфесійну ворожнечу 
за допомогою своєї псевдо-
православної літератури, а 
саме журналів «Спасітє наши 
души», «Мір для всєй сємьї» і 
т. п. Набридло читати там, що 
нас, українців, не існує, що 
наша мова — то нібито про-
сто діалект російської, по-
стійне звеличення всього ро-
сійського та навіть зведення 
деяких сумнівних історичних 
персонажів сусіднього наро-
ду в ранг святих. 

Урешті-решт, це справа 
сусіднього російського наро-
ду, кому їм поклонятися і на 
кого молитися, то їхня Мос-
ковська церква. Тільки що до 
того нам? 

Усім відомо: збройний 
конфлікт на Сході Украї-
ни розпочався з того, що до 
Православного центру Мос-
ковського патріархату міс-
та Слов’янська, де останніми 
роками велася шалена анти-
українська пропаганда, як і 
в багатьох храмах Москов-
ського патріархату, за свід-
ченням мера цього міста Нелі 
Штепи і багатьох свідків, по-
чали завозити зброю та боє-
припаси бойовики так званої 
Православної Армії Донбасу 
під командуванням Гіркіна, 
віруючого Московського па-
тріархату, який перед тим во-
зив Україною разом зі свяще-
никами Московського патрі-
архату так звані Дари Волх-
вів. Що було далі, ми всі з 
вами, на жаль, дуже добре 
знаємо. 

Коли перечитали стат-
тю «Ніхто не давав права об-
ражати вірян УПЦ» у район-
ній газеті «Маяк» № 33 за 15 
серпня 2015 року, в нас вини-
кло кілька запитань та пояс-
нень до адептів МП, які підпи-
салися під цим листом. 

1. З чого ви взяли, що до-
бровільні переходи з Мос-
ковської церкви до Україн-

ської, які останнім часом по-
частішали, є «рейдерськими, 
силовими захопленнями»? 
Мабуть, хтось із вас розмов-
ляв з тими людьми, які пере-
йшли з московської облуди в 
нашу, Українську церкву, чи 
це сказали ваші керманичі, а 
ви просто бездумно повторю-
єте за ними і вводите в ома-
ну інших? 

2. Стосовно того, що ви 
уважно розглядали стату-
ти ваших парафій. Шановні, 
прочитайте дуже уважно ста-

тут УПЦ МП, а особливо пункт 
№5, де чорним по білому на-
писано, що останнє слово за-
вжди за Московським Па-
тріархом. Тому, якщо ти та-
кий незалежний, але останнє 
слово за кимось іншим, то… 
Або ви самі нічого тут не ро-
зумієте, або, пробачте, лука-
вите. Тож не вводьте в оману 
інших байками про вашу бу-
цімто «незалежність» від Мо-
скви. 

3. Якщо ви і справді укра-
їнська церква і жодного сто-
сунку не маєте до Москви, 
чому ж ви на кожній служ-
бі поминаєте Московського 
Патріарха Кіріла? Чому ваш 
митрополит Онуфрій Бере-
зовський є членом Сино-
ду Російської церкви та їз-
дить за нагородами саме до 
Москви? Нам не зрозуміло, 
чому ви всі раптом, як за ко-
мандою, стали цуратися сво-
го рідного Московського Па-
тріарха та своєї рідної Росій-
ської церкви, невід’ємною 
частиною якої ви поки що є 
на сьогодні, згідно зі Стату-
том Російської Православної 
Церкви. 

4. Щодо того, що отець Та-
рас у своїй статті нібито вас 
образив, назвавши речі сво-
їми іменами, то чи не обра-
зили ви в свою чергу нас, ві-
руючих Української Право-
славної Церкви, називаючи 
нашого шановного отця бла-
гочинного просто Тарас Баїк? 

І це ті, які наводять цитати зі 
Святого Писання, а саме: «По 
тому дізнаються, що ви мої 
учні, якщо матимете любов 
поміж собою» (Ін. 13;35)? То 
це така ваша «любов»? Отець 
Тарас — знана і шанована в 
Корюківці людина, і підтвер-
дженням того є факт, що під 
тією статтею стоїть підпис 
«аж» однієї корюківчанки, до 
того ж відомої всім москво-
філки. 

5. Щодо вашої допомо-
ги АТО. Чи не саме ваша кон-

фесія, як написано вище, і 
роздмухала цю війну, веду-
чи антиукраїнську пропа-
ганду вже більше 20 років? 
Чи не священиків і кліриків 
саме вашої конфесії неодно-
разово ловило СБУ в складі 
терористичних бандформу-
вань? Яка ще конфесія, крім 
вашої, вела майже відкриту 
антиукраїнську пропаганду? 
Чи терористична Православ-
на Армія Донбасу визнає ще 
якусь конфесію, крім вашої? 
Священики ще якої конфесії 
відкрито служать терорис-
там? Як вам почувається в 
одній конфесії з такими «до-
бродіями», як Гіркін, Моторо-
ла, Гіві та ін., які щодня вби-
вають, грабують та ґвалтують 
ваших сестер і братів? То 450 
кг продуктів, кажете, переда-
ли для АТО? 

6. Що ж до того, що ви 
трубили та хвалилися всім 
у своїй статті, які ви добро-
дії та скільки якого добра й 
кому зробили в гривнях і кі-
лограмах, то вимушені нага-
дати вам, що не личить хрис-
тиянам хвалитися добрими 
ділами. Ось що про це гово-
рить Спаситель: «Уважай-
те; не робіть ваших добрих 
вчинків перед людьми, щоб 
вони вас бачили; бо не бу-
дете мати нагороди від ва-
шого Отця, Який на небесах. 
Отже, коли даєш милости-
ню, не сурми перед собою, 
як це роблять лицеміри в 

синагогах та вулицях, щоб 
їх прославляли люди. За-
певняю вас; вони вже одер-
жують свою нагороду» (Мф. 
6;1-2). 

7. Пишете, що ваші чоло-
віки і діти ваших парафіян пе-
ребувають у зоні бойових дій, 
навіть син вашого священи-
ка, то не треба було роздму-
хувати вогонь війни за допо-
могою антиукраїнської про-
паганди. І якщо ви підносите 
молитви за воїнів, то чому, 
коли у Верховній Раді наш 
Президент закликав вшану-
вати пам’ять загиблих воїнів, 
встали всі, навіть закордонні 
делегації, а залишилися си-
діти на своїх місцях тільки 
ваші керманичі, митрополити 
Онуфрій Березовський, Анто-
ній Паканич та єпископ Іона 
Черепанов? 

Отакі ваші молитви. Як 
кажуть у народі, шила в міш-
ку не сховаєш. У нашому ви-
падку — московського шила. 
Ваші митрополити та єпис-
копи публічно і недвозначно 
виказали свою повну непо-
вагу та презирство до наших 
воїнів, у тому числі до тих ва-
ших дітей, чоловіків та навіть 
до сина того священика МП, 
які зараз воюють на фронті. 
Як після всіх цих фактів мож-
на ще залишатися в Москов-
ському патріархаті, нам не 
зрозуміло. 

Згідно з останніми соці-
ологічними опитуваннями, 
популярність Московського 
патріархату серед українців 
невпинно падає, а Київсько-
го — зростає. У полоні агре-
сивної московської релігійної 
пропаганди ще знаходиться 
значна частина наших братів 
і сестер, навіть незважаючи 
на те, що Московська імпе-
рія зла нищить щодня наших 
людей. 

З повагою та християн-
ською любов’ю — ієромонах 
Нестор Назаров, настоятель 
парафії Покрови Пресвятої 
Богородиці села Жукля Ко-
рюківського району, капелан 
ГО «Самооборона Майдану» 
в Чернігівській області; при-
хожани храму Покрови Пре-
святої Богородиці села Жу-
кля Корюківського району: 
Хижняк Ольга Тимофіївна, Ар-
хипенко Ольга Афанасіївна, 
Кожушко Раїса Лаврінівна, 
Устименко Віра Вікторівна, 
Мороз Ірина Вікторівна, Буц-
левська Анастасія Денисів-
на, Бондаренко Ольга Пав-
лівна, Лупашко Віра Іванівна, 
Нагребельна Надія Павлівна, 
Бублик Ольга Іванівна та Буц-
левська Марія Михайлівна.

Після ухвалення Закону про наці-
ональну поліцію в Чернігові бійці па-
трульної служби міліції приміряють на 
себе роль сервісної служби. Батальйон 
патрульної служби міліції Чернігівсько-
го міськвідділу УМВС узявся це довести 
містянам.

Під час патрулювання міліціонери 
звертають особливу увагу на осіб похи-
лого віку, припаркований на узбіччі ав-
тотранспорт.

Приміром, на проспекті Перемоги 
патрульні побачили легковика зі спуще-
ним колесом, а біля автівки — молоду 
жінку з донькою. Патрульні допомогли 
поміняти пробите колесо, побажали во-
дієві щасливої дороги і рушили далі.

У районі Шерстянки бійці побачили 
стареньку бабусю, якій явно було зле, 
бо вона трималася то за голову, то за 
серце. Після короткої розмови Валенти-
на Павлівна пожалілася, що через спе-
ку погіршився стан її здоров’я і вона не 
може дійти додому, хоча мешкає зовсім 

поруч. Від пропозиції підвезти її до бу-
динку жіночка аж здивувалася. Патруль-
ні провели стареньку до квартири, пере-
коналися, що «швидку» викликати не по-
трібно і продовжили патрулювати місто.

Але попри сервісні послуги співро-
бітники патрульної служби не забувають 
про свої прямі обов’язки — розкриття 
злочинів, їх припинення та профілакти-
ку. Вже проведено відпрацювання одно-
го з найвіддаленіших районів обласного 

центру — Шерстянки. За два дні роботи 
було складено 34 адміністративні прото-
коли, з яких 21 — за статтею 178 КУпАП 
(розпивання пива, алкогольних, слабо-
алкогольних напоїв у заборонених за-
коном місцях або поява у громадських 
місцях у п’яному вигляді). Ще 5 — за ку-
ріння у невстановлених місцях (ст. 175-
1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення).

Відтепер кількість патрулів на ву-
лицях міста збільшена для покращення 
громадського порядку та посилення без-
пеки людей.

Щодня на охорону громадського по-
рядку в Чернігові заступають 45 патру-
лів — 26 піших та 19 автопатрулів.

Уночі в обласному центрі спокій гро-
мадян охороняють 3 автопатрулі баталь-
йону патрульної служби, а також наряди 
ДАІ і Державної служби охорони, готові в 
будь-який момент виїхати на виклик.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

Церква Українська 
чи Московського патріархату? 

Патрульні — в ролі сервісної служби 
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Про все, що хвилює, що наболіло

У Чернігові — неабиякі пристрасті 
довкола ідеї забудови Кордівки, лісо-
парку площею 270 гектарів по право-
му берегу Десни, від району річкового 
порту і вище по течії, в бік Централь-
ного парку. Заїжджі інвестори широ-
ко розрекламували спорудження на 
цій доволі запущеній території житло-
вих будинків, об’єктів інфраструктури, 
причому як «бонус», премію, обіцяють 
місту, насамперед мешканцям приле-
глих територій, всілякі блага з благо-
устрою, соціальної сфери. 

Проти затії тут же сколихнула-
ся хвиля громадського обурення: ни-
щиться природна оаза, «зелені леге-
ні» міста, загроза для екології Десни, 
головної ріки області. Як тут не про-
тестувати? 

Насторожує одне — надто вели-
ка активність АКТИВІСТІВ. Про яви-
ще «активістів» варто сказати окре-
мо. Воно стало особливо популярним 
після останнього Майдану. Тому по-
няттям «активіст» нині розмахують на-
право і наліво, при всіх конфліктних 
ситуаціях, перипетіях, «розборках». 

Ось активісти здійняли серйоз-
ну бучу, коли інвестори-забудовники, 
готуючи майданчик, почали випилю-
вання дерев на Кордівці. А коли тут 
раптом спалахнула пожежа, активіс-
ти висунули версію: це підпал забу-
довників, щоб показати, якою зане-
дбаною є Кордівка і її треба «чистити». 
Днями активісти встановили біля Кор-
дівки справжню шибеницю — знак-
попередження забудовникам. Тобто 

це вже щось більше, ніж мирні пікети. 
Ось активісти перекинули будівель-
ний вагончик, який було встановили 
забудовники. Ось один із депутатів 
парламенту від області, підтримуючи 
противників забудови, поставив на 
Кордівці намет — свою громадську 
приймальню і закликав колег-депута-
тів також зробити це. Старий політич-
ний прийом: приймальню ж не можна 
займати, бо сам депутат — недотор-
канний. То як же тут будувати? 

Ось в якості активістів підтягу-
ються начебто ж екологи: з’являється 
заява-звернення до міського голови 
О. Соколова і депутатів міськради 
громадської організації «Об’єднання 
фахівців-екологів «МАРЕ ЛІБЕРУМ». 
Скажіть, шановні читачі, ви щось 
чули про цю поважну організацію 
до скандалу з Кордівкою? Може, це 
лише я, темна людина, журналіст і 
редактор, нічого не чув? У зверненні, 
крім велемудрих термінів, на кшталт 
«кольматуючі», є й доволі конкретні 
твердження. Наприклад: «Територія, 
де планується знищення лісу та зве-
дення будівель, входить до Деснян-
ського екологічного коридору та має 
увійти до Національного природного 
парку «Подесіння», ініціативу ство-
рення якого підтримано Указом Пре-
зидента України № 1129/2008 від 1 
грудня 2008 р. «Про розширення ме-
режі та територій національних при-
родних парків та інших природно-за-
повідних об’єктів». Чи дійсно це так 

— запитання до обласного управ-
ління екології. 

Це все з одного боку — від про-
тивників забудови. Не менш актив-
ні і прихильники. І тут інвестори-за-
будовники теж кинулися до АКТИВІС-
ТІВ. Як же без них? У медіа-просторі 
з’явилася заява одразу 30 (!) громад-
ських організацій Чернігова. Вони 
стверджують, що навіть підписали 
меморандум із забудовниками на їх 
підтримку. А противників забудови 
називають «деструктивними елемен-
тами», «псевдоактивістами», «певни-
ми політичними силами», які ведуть 
брудну кампанію проти забудовників. 

Але це звернення чомусь анонім-
не. Навіть на дуже поінформованому 
сайті «Чернігівський монітор» воно 
подане без підписів. Тобто мають 
бути чітко вказані ці 30 громадських 
організацій, їхні назви, керівники. 
Лише за факсиміле на сайті можна 
розгледіти перші кілька організацій: 
деякі — мало відомі, деякі — доволі 
галасливі. 

А ось озвалися й самі інвестори. 
Прес-конференцію провів керівник 
проекту «Набережний квартал» (так 
красиво називається ця затія) Зол-
тан Путнокі. Він заявив, що компанія-
забудовник зобов’язується в рамках 
свого проекту побудувати дитячий са-
дочок, облагородити парк, відремон-
тувати житловий фонд вулиці Савчу-
ка та допомогти волонтерським ор-
ганізаціям міста у створенні реабілі-
таційного центру. Он скільки всього! 

Далі: забудовники вже роблять щось 
подібне по всій Україні, що вони пла-
нують інвестувати в Чернігів мільярд 
гривень! 

Стосовно бідкань про Кордівку 
пан Золтан заявив, що парк повинен 
залишатися парком, а не хащами і 
розсадником наркоманів.

Дійсно, хащі і розсадник — це 
погано. Але чому нас ставлять між 
двох сосен — або хащі, або знищен-
ня зеленої зони? Третя «сосна», про 
яку давно мала б подбати міська 
влада, — нормальна, впорядкована 
Кордівка. 

Торкнувся пан Путнокі і морато-
рію на забудову Корівки, введеного 
міськрадою і підтвердженого судами. 
На чому особливо наголошують акти-
вісти, противник забудови. Тут уже ін-
вестором було заявлено несподіване 
і досить чітке твердження: «Відпові-
дально заявляю, що дія мора-
торію не розповсюджується на 
земельну ділянку, на якій поча-
лася реалізація проекту «Набе-
режний квартал». І начебто з цим 

погодилися в суді навіть опоненти за-
будовників. 

Оце вже серйозно, і це пряме за-
питання до влади в особі міськради, 
її служб, зокрема екології, земельних 
ресурсів, архітектури. Ці й чимало ін-
ших служб завжди задіяні при плано-
ваних будівництвах, де їх межі вказу-
ються з точністю мало не до сантиме-
тра. Так входить ділянка забудови в 
зону мораторію? 

Нехай читач не сприйме цю публі-
кацію як підтримку забудов. Може, 
це потрібно, може ні. Чернігівці 
пам’ятають не дуже давню історію по-
дібної затії — будівництва тут же, по-
над Десною, автомобільної траси, так 
званої об’їзної дороги в обхід центру 
міста. Тоді громадськості вдалося до-
вести безглуздість цієї затії. Тому тре-
ба спокійно розібратися й нині: буду-
вати чи ні понад Десною? 

І тут час уже почути вердикт у цій 
історії від органів влади, в тому чис-
лі екологічних і правоохоронних. До 
них має бути більше довіри, ніж до так 
званих активістів.

Цього року в мене ювілей: рів-
но 60 років тому я пішов до школи, 
до першого класу Авдіївської вось-
мирічної школи в Куликівському ра-
йоні. Цю будівлю називали «Попова 
школа» — мабуть, до неї мав стосу-
нок якийсь священик. Це була одна з 
трьох тодішніх шкільних будівель. Дві 
інші називалися «Шаратова» і «Бере-
гова», обох уже нема. Збереженій 
«Поповій» явно понад 100 років, це 
колишня земська школа. 

І ось уперше за понад століття в 
моїй рідній школі не пролунав 1 ве-
ресня перший дзвоник, не почався 
навчальний рік. Школу закрито. 

Історія ця — «наїзди» на школу 
з метою її закрити — тяглася кіль-
ка останніх років. У руслі так званої 
«оптимізації» освіти. А точніше —  по-
дальшого «добивання» українсько-
го села, що тяглося багато десяти-
літь. Не кажемо вже про колективі-
зацію і голодомори, але й у повоєн-
ні роки тривав процес упослідження 
селянства як чогось другосортного. 
Досить сказати, що, хоч по околи-
ці села проходив знаменитий газо-
провід Дашава – Москва, спорудже-
ний ще в середині 1950-их, і по яко-
му газ десятиліттями йшов із Карпат 
до Москви, лише через більш як 30 
років наше село, як і інші сусідні, під-
ключили до газу. Електрику підтягли 
на шостому десятилітті після рево-
люції. Так що це давнє. А нашій владі 

можна поставити за провину те, що 
вона продовжує цю комуно-радян-
ську методу. 

Кілька років тому в моєму селі 
закрили ощадкасу. А це, крім іншо-
го, обслуговування трьох сотень га-
зових, стількох же електричних або-
нентів, кількох десятків телефонних. 
Усе це передали пошті. Але наступ-
ного року закрили й поштове відді-
лення, яке, окрім названих робіт, ви-
конувало свої поштові функції, плюс 
доставка пенсій по всьому селу. Нині 
єдиному листоноші, посадженому в 
маленьку кімнатку в сільраді, втов-
пили всі означені функції. 

Село — єдине в районі, де нема 
будинку культури. Років з десять 
тому зруйнувався дах на його при-
міщенні. Це, власне, переобладна-
на наприкінці 1960-их будівля ко-
лишньої, більш як столітньої церкви. 
Вчасно дах не відремонтували. Нині 
будівля розвалюється остаточно, її 
реконструкція вже неможлива. Не 
виходить і з переобладнанням під 
клуб якоїсь із порожніх будівель у 
центрі села. Наприклад, тої ж «Попо-
вої школи», з якої був би непоганий 
клуб. Але знов-таки бракує коштів. 

І нарешті школа. Навіть коли в 
ній було близько 40 учнів, її все на-
магалися закрити. Жителі відстояли. 
А без згоди громади закривати шко-
лу було не можна. І ось цього року 
зловісну роль зіграли два фактори. 

Перший — постмайданний пар-
ламент, ухвалюючи під Новий рік 
низку ганебних, здирницьких для 
людей законів, запровадив і поло-
ження, згідно з яким тепер можна 
закривати школи без згоди грома-
ди. Другий фактор — різке 7-кратне 
подорожчання газу, після чого опа-
лення деяких невеликих шкіл, зва-
жаючи на мале фінансування, стало 
просто нереальним.

Власне, мою школу офіційно не 
закрили. Просто районна рада вес-
ною перевела її і ще одну зі шкіл з 
І – ІІІ ступеня у школи І – ІІ ступеня 
— простіше кажучи, з восьмирічки 
в початкову, чотирикласну. Плану-
валося, що початкові класи навча-
тимуться в сільському дитсадку, де 
є приміщення. Однак в останній мо-
мент не знайшлося кому працювати 
в такому закладі, і батьки дітей на-
писали заяви про переведення ма-
лят у сусіднє село Ковчин, до тутеш-
ньої середньої школи. Туди саме, 
куди шкільним автобусом возити-
муть і старшокласників Авдіївки. 
Взагалі зміцнення Ковчинської шко-
ли, де давно вже менше сотні учнів, 
весь час було одним із мотивів за-
криття Авдіївської. Я патріот обох 
шкіл, випускник обох, у Ковчині за-
кінчував середню школу. Але все ж 

прикро, що закрили школу в моєму 
селі, в якій було 32 учні. Утім, офі-
ційно школа все ж не закрита: як 
сказано в рішенні районної влади, 
діяльність закладу тимчасово при-
зупинена. Але всі розуміють, що 
закривати, руйнувати легше, ніж 
відновлювати.

Постало ще одне питання: збе-
реження самого приміщення школи, 
досить добротного. Адже варто бу-
дівлі стати порожньою, як вона руй-
нується без догляду, без господаря. 
Це добре видно на прикладі сіл Вер-
шинова і Бакланова Муравійки Ку-
ликівського району, де кілька років 
тому були закриті школи. Є ідея об-
ладнати в Авдіївській школі будинок 
культури, а також перевести сюди з 
окремого приміщення, що непода-
лік, сільську бібліотеку. Нормальний 
варіант. Перше — буде такий куль-
турницький осередок, друге — збе-
режеться будівля. На заваді — бю-
рократичні перепони: школи — у ві-
данні Міносвіти, а заклади культури 
— в Мінкультури. Але невже не мож-
на все це уладнати, адже уряд один, 
держава одна?

Поруч із закритою школою вже 
майже два десятиліття стоїть, руйну-
ється громаддя двоповерхової недо-
будованої школи. Це ж треба було в 
середні 1990-их затіяти будівництво 
такої великої школи на 120 учнів, 
при тому, що в селі було з півсотні 
школярів, і демографія відома на 
багато років уперед. Що це — нетя-
мущість чи відмивання грошей? На 
безглуздо вгачені сюди кошти мож-
на було б десятки років опалювати 
існуючу школу. Цю велику будівлю 
ще технічно можна врятувати, при-

наймні були різні проекти, на кшталт 
відкриття тут якогось дитячого оздо-
ровчого закладу, для чого в краси-
вому селі над Десною є всі умови. 
Але знову — нема коштів. А будівля 
з кожним роком руйнується.

Наш Куликівський район дру-
жить із Пилваським районом Есто-
нії. Це повелося ще від середини 
1970-их, коли в СРСР влада, з ме-
тою «інтернаціоналізму», здружува-
ла райони й міста. Після певної па-
узи дружба двох районів уже двох 
незалежних держав відновилася. 
Райони обмінюються делегаціями. 
У естонській Пилві  бувають наші пе-
дагоги, культпрацівники, які після 
цих поїздок кажуть, що «плакати хо-
четься», порівнявши реалії обох кра-
їн. Недавно побували в Куликівсько-
му районі естонські педагоги. Вони 
люди делікатні, тому утримувалися 
від здивувань щодо закриття наших 
шкіл. А могли б розказати, як у їх-
ньому повіті утримують у невеликих 
селах школу на кілька учнів. У нас 
на це своя відповідь: «Так то ж Есто-
нія, там інше життя». І це подається 
як фатальна заданість, замість того, 
щоб подумати й відповісти, а чому ж 
там «інше життя», в державі, яка вже 
16 років є членом НАТО і 11 років — 
членом Євросоюзу. 

Чи відродиться моя рідна шко-
ла? Можливо. Дітвора в селі є, в дит-
садку влітку було 18 малюків, щойно 
5 пішли до школи. До села останні-
ми роками приїхали на проживан-
ня кілька молодих сімей з дітьми. 
Може, колись знову 1 вересня над 
шкільним подвір’ям пролунає пер-
ший дзвоник, який нині не пролунав 
уперше за понад 100 років.

Матеріали з фото підготував Петро АНТОНЕНКО

Піар на бідній Кордівці

Ïðîùàé, øêîëî?Ïðîùàé, øêîëî?

Щойно закрита школа. Щойно закрита школа. 

Маленькі авдіївці. Маленькі авдіївці. 

Знаменитий довгобуд  у центрі села.Знаменитий довгобуд  у центрі села.
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Бліц-інформ
Товариство
української мови — 
на «Українських днях» 
у Чикаго
Товариство української мови США 

відзначило 24-у річницю Незалежнос-
ті України та своє 25-річчя на тради-
ційному фестивалі «Українські дні» в 
Чикаго, у Сміт-парку. Були виставлені 
книжки, видані в Україні «Просвітою» 
за фінансової допомоги ТУМ. Гостям  
надали інформацію про діяльність на-
шого Товариства в Україні. Зокрема, 
туди було передано Товариством ба-
гато української літератури, виданої в 
діаспорі і забороненої раніше в Укра-

їні. Щороку висилаємо кошти для сти-
пендій здібним українським студентам. 
Надаємо поміч колишнім дисидентам і 
політв’язням. 

ТУМ складає велику вдячність його 
членам та організаціям, які щороку під-
тримують діяльність Товариства. Осо-
блива подяка — Фундації «Спадщина» 
(голова — Юліян Куляс), Фундації «Са-
мопоміч» (голова — Ореста Фединяк), 
Фундації ім. др. П. і В. Демусів (голова 
— Андрій Демус), Фундації ім. Івана Ба-
гряного (голова — Галина Воскобійник).

Щира подяка організаторам фес-
тивалю, які завжди підтримують ТУМ. 

Слава Україні! Героям слава!

Віра БОДНАРУК,
професор, голова ТУМ,

Чикаго, США

Ліга чемпіонів: 
основний турнір
У Монако пройшло жеребкування 

основного етапу футбольної Ліги чем-
піонів УЄФА сезону 2015/2016  — гру-
пового турніру. 

До нього напряму потрапив чемпі-
он України — київське «Динамо». Наш 
срібний призер — донецький «Шах-
тар» — виборов путівку сюди у відбір-
них матчах.

Перед жеребкуванням команди 
були розведені по різних «кошиках», 
згідно з їх рейтингом, а також щоб в 
одній групі не зійшлися команди одної 
країни. Крім того, враховуючи нинішні 
стосунки між Україною і Росією, УЄФА 
вирішив розвести команди цих двох 
країн по різних групах. 

У результаті жеребкування «Дина-
мо» потрапило до групи G, де зіграє з 
англійським «Челсі», португальським 
«Порту» та ізраїльським «Маккабі».

«Шахтар» — у групі А, де його опо-
нентами будуть французький «ПСЖ», 
іспанський «Реал» і шведський «Маль-
ме».

В інших групах грають:
Група B — ПСВ «Ейндховен», «Ман-

честер Юнайтед», ЦСКА, «Вольфсбург».
Група С: «Бенфіка», «Атлетіко», «Га-

латасарай», «Астана».
Група D: «Ювентус», «Манчестер 

Сіті», «Севілья», «Боруссія».
Група Е: «Барселона», «Байєр», 

«Рома», БАТЕ.
Група F: «Баварія», «Арсенал», 

«Олімпіакос», «Динамо» (Загреб).
Група Н: «Зеніт», «Валенсія», «Ліон», 

«Гент».
Перший тур групового етапу зма-

гань відбудеться 15 – 16 вересня, за-
ключний 6-ий тур — 8 – 9 грудня. 

У вівторок, 15 вересня, грають: 
«Реал» — «Шахтар» і «Динамо» — «Порту».

По дві кращі команди із групи ви-
йдуть до плей-оф, 1/8 фіналу. Фінал 

відбудеться 28 травня в Мілані.

Віра Боднарук, Юліян Куляс, 
Богдан Боднарук.

Коли на проміжних виборах до 
парламенту по округу № 205 у Чер-
нігові зареєструвалися рекордні 
для України (може, і для Європи та 
світу) 127 кандидатів, в одній із пу-
блікацій я журився, що шкода місця 
в газеті, аби надрукувати повний 
список цих кандидатів. Бо разом з 
офіційними даними ЦВК це б зайня-
ло в газеті добру сторінку. А шкода. 
Бо треба було б усіх назвати, адже 
переважна більшість цих так зва-
них «кандидатів» — це були ті, хто 
безсоромно надав своє ім’я для по-
літичних ігрищ. Пишу «надав», хоча в 
деяких публікаціях у Чернігові вжи-
валося різкіше поняття — «продав» 
і вказувалося, що за такий продаж 
псевдокандидатам заплатили ті, 
кому це було вигідно, до 2 тисяч до-
ларів, а це — не багато, не мало — 
річна зарплата в Україні. Оскільки 
сказане — на рівні чуток (які, втім, у 
нас часто стають реальністю), і тре-
ба мати точні підтвердження цієї 
купівлі-продажу, вживатиму слово 
«надали». Від чого явище не стало 
більш гидким. Оце «кандидування», 
при якому 85 кандидатів узагалі не 
є жителями Чернігова, 45 осіб — 
безробітні, 14 — з освітою ПТУ. 

Як і очікувалося, підсумок ви-
борів підтвердив: означена публі-
ка — не більше, ніж політичні нулі. 
У найпрямішому, офіційному сенсі. 
Звісно, хоч 36 кандидатів до голо-
сування і знялися з перегонів, але 

навіть на ті 91, які балотувалися, в 
середньому виходило трохи більше 
відсотка голосів виборців. А оскіль-
ки більш-менш реальні кандидати 
набирали явно більше відсотка, то 
решті залишалися нулі: нуль цілих, 
для багатьох — нуль десятих, наре-
шті ще для декого — навіть нуль со-
тих відсотка! 

А тепер статистика, офіцій-
ні результати виборів, з постано-
ви Центр виборчкому (на сайті ЦВК 
можна побачити все про всіх).

Отже, в окрузі з майже півтора-
ста тисячами виборців голосувати 
прийшло трохи більше 50 тисяч — 
третина. І це основний їх резуль-
тат: чернігівці резонно ігнорували 
фарс під назвою вибори. Утім, згід-
но із законом, вони в нас вважати-
муться дійсними, навіть якщо голо-
сувати прийде 10 чи й 1 особа! Тож 
голоси рахуються від тих, хто голо-
сували. 

Тепер нагадаю результати. Пер-
ше місце і перемогу здобув Сергій 
Березенко: 36,95% і 17862 голоси. 
Друге — Геннадій Корбан: 14,76% і 
7311 голосів. Третє — Володимир 
Зуб: 8,25% і 4088. Четверте — Ігор 
Андрійченко: 7,97% і 3948. П’яте — 
Микола Звєрєв: 7,62% і 3777. Шос-
те — Андрій Міщенко: 6,97% і 3456. 
Про першу шістку в медіа широко 
повідомлялося. А хто ж наступні? 
Олексій Дем’яненко: 5,45% і 2700. 
Олександр Мельник (це від партії 

Анатолія Гриценка «Громадянська 
позиція): 3,40% і 1686. Андрій Гла-
ба: 1,63% і 811. Цікаво, що останній 
в його газетці був названий «ліде-
ром симпатій чернігівців». «Лідер» 
набрав піввідсотка голосів вибор-
ців округу і половину піввідсотка 
мешканців міста. Замикає групу з 
не нулем у відсотках… майже Кор-
бан. Теж Геннадій, але не Олего-
вич, а Геннадій Валерійович Кар-
бан. Уловлюєте різницю? Вона в од-
ній-єдиній літері, другій у прізвищі. 
Саме на такій брудній виборчій тех-
нології 29-річний безробітний жи-
тель Києва аж перевищив відсоток. 

Отже, 10 не нулів. І аж 81 нуль. 
Цікаво, що всі, крім двох, — само-
висуванці, лише два від партійок. 
Наступні 16 — «один раз нулі», тоб-
то лише щодо відсотків. Знову в 
більшості абсолютно невідомі по-
статі. Хіба що третім (загалом 13-
им) тут значиться Юрій Ткач, ви-
суванець якоїсь собі мікропартії 
«Республіка». Цей мав навіть у сво-
їй агітації щось на зразок газети чи 
бюлетеня. Не допомогло: 0,66% і 
330 голосів. Оскільки це начальник 
управління культури Чернігівської 
міської ради, то, сподіваємося, це 
за нього голосували бодай праців-
ники сфери культури.

Наступна когорта — найчисель-
ніша: двічі нулі, тобто нуль цілих, 
нуль десятих. Таких аж 64. Знов-
таки, нічого цікавого. Хіба що 5-им 

тут ще один майже Корбан, точніше, 
одна — Карпан Галина Вікторівна. 
Ця 25-річна мешканка Києва, теж 
безробітна, з тою ж середньою 
освітою, на тій же брудній техноло-
гії взяла 0,07% і 36 голосів. 

Нарешті остання категорія — 
тричі нулі, в котрих — нуль цілих, 
нуль десятих, нуль сотих голосів. 
Навіть більше, ніж тричі, але ЦВК 
дає лише дві цифри після коми. 
Хто не забув шкільної арифметики, 
може вирахувати, що 1 голос проти 
150000 — це вже кілька нулів після 
коми. Так от троє останніх з цих 11-
ти «кандидатів» отримали рівно по 
1 голосу. Можна було б припустити, 
що це їхній власний, але, оскільки 
ні Рубахін Артем Ігоревич, ні Усен-
ко Антон Володимирович, ні Чирид-
нік Юрій Анатолійович (як у прото-
колі ЦВК, просто за алфавітом) не є 
жителями Чернігова, то, мабуть, за 
кожного з них проголосувала якась 
добра душа з чернігівців чи хтось із 
перепою або байдужості. 

Усе це не смішно. Це фарс і 
цирк, умисне влаштований у Черні-
гові задля профанації, спотворення 
самої суті виборів. Відтак виборчої 
і загалом демократії. 

Але фарс навряд чи завершив-
ся. На черзі новий — місцеві вибо-
ри наприкінці жовтня. Чекаємо но-
вих сюжетів…

Петро АНТОНЕНКО

Микола Григорович Жулин-
ський — український літерату-
рознавець, відомий політичний 
і громадський діяч, доктор філо-
логічних наук, директор Інститу-
ту літератури ім. Т. Шевченка На-
ціональної академії наук України, 
академік НАН України.

Народився 25 серпня 1940 
року в селі Новосілки (тепер село 
Набережне, Демидівський район, 
Рівненська область) у багатодіт-
ній селянській родині (7 дітей). Про 
своє дитинство згадував: «Я весь 
час виживав і ніколи не жив нор-
мально. Післявоєнне дитинство — 
це постійний, невтолимий голод… 
Я не люблю праці на землі… Як 
згадаю, що треба перекопати ве-
личезний город (50 соток)… Потім 
з жахом дивишся на бур’яни — тре-
ба сапати. Корову чимось годува-
ти. З 8-го по 10-ий клас я майже 
не вчився, бо зранку йшов шука-
ти дрова, щоб протопити в хаті, бо 
інакше мати не дасть їсти, а ввече-
рі принести соломи для корови з 
колгоспу. Вкрасти».

1960 – 1962 рр. — учитель 
8-річної школи в с. Озерськ Дубро-
вицького району Рівненської об-
ласті.

Згодом переїхав до Луцька: 
1962 – 1965 рр. — робітник, слю-
сар. «Приїхав у Луцьк, і треба було 
пристосуватися до міського життя. 
Навчився танцювати чарльстон, 
носив вузенькі штани, що поки 
стягнеш — упрієш. Розмовляв з ді-
вчатами російською мовою, вида-
вав себе за міського…».

1965 – 1968 рр. — робітник 
у Ленінграді. «Поїхав у Ленінград, 
бо хотів там учитися. Ледве зумів 
влаштуватися на суднобудівний 
завод і три роки там пропрацю-
вав…  Ленінград дуже багато мені 
дав, бо я там займався самоосві-
тою. Важко працював, але вечо-
рами обов’язково ходив у філар-
монію, до театру. Чи не щонеділі 
— в Маріїнку, слухав оперу. Ходжу 
на виставки, філармонічні концер-
ти… По декілька разів обійшов усі 
ленінградські музеї, об’їздив пе-
редмістя — Павловськ, Петергоф, 
Пушкіно… Із мужицькою послідов-
ністю вивчав світову культуру, при-
наймні наблизився до її розуміння. 

Хоча, безперечно, я залишився ба-
гато в чому неофітом, як багато хто 
з мого покоління».

1968 р. — закінчив факультет 
журналістики Київського універ-
ситету ім. Т. Шевченка. Від 1968 р. 
— в Інституті літератури: аспірант, 
молодший науковий працівник, на-
уковий секретар, від 1978 р. — за-
ступник директора, від 1991 р. — 
директор інституту.

Жовтень 1992 р.  – серпень 
1994 р. і грудень 1999 р. – травень 
2001 р. — віце-прем’єр-міністр 
України. Народний депутат Украї-
ни ІІ скликання (1994 – 1998) , ІV 
скликання (2002 – 2006). 

Листопад 2008 – липень 2010 — 
голова комітету з Національної пре-
мії України імені Тараса Шевченка. 

Член Спілки письменників 
України (від 1977 р.), від 1998 р. 
— секретар НСПУ. Володіє поль-
ською, німецькою мовами.

* * *
Така довідка з української Ві-

кіпедії. Можна і треба додати, що 
Микола Жулинський — один з най-
відоміших інтелектуалів України, 
дуже багато зробив для повернен-
ня до суспільної свідомості забо-
роненої раніше української літе-
ратури, репресованих, витіснених 
в еміграцію видатних українських 
письменників.

А ще Микола Григорович — по-
стійний і зацікавлений читач газе-
ти «Світ-інфо» від першого її номе-
ра, ось уже четвертий рік.

Наша газета щиро вітає 
ювіляра і шле йому найкращі 
побажання! 

Політичні нулі: 
виборчий фарс продовжиться?

Усе марно: війна 
сил Майдану набирала 

обертів. Пригадаймо сторінки 
тодішніх обласних та інших газет. 

Одну сторінку закуповує як вибор-
чу агітацію Блок «Наша Україна», де 
розказує, який поганий Блок Юлії 
Тимошенко. Поруч — сторінка, за-
куплена БЮТ, де йдеться, які ко-
рупціонери у Блоці «Наша Україна». 
Наче ні з ким було більше воюва-
ти, наче кудись поділися антиукра-
їнські сили, комуністи і соціаліс-
ти, які врешті знову благополучно 
пролізли до парламенту.

Далі — результат: сили Май-
дану, Блоки «НУ» і БЮТ не здобули 
перемоги на виборах, не набрали 
більшості мандатів. Довелося йти 
на поклін до соціалістів на чолі з 
Морозом і вже з ними ліпити коа-
ліцію, хистку і нетривку, яка невдо-
взі посипалася. Затим — спроби 
БЮТ ліпити якусь «ширку», широку 
коаліцію, з регіоналами, вкупі з со-
ціалістами. Навзаєм з іншого боку 
— підписання Ющенком мемо-
рандуму з Морозом і Януковичем, 
як спроба розв’язання глибокої 
політичної кризи. Потім — друге 
призначення Януковича прем’єр-
міністром, хоч, істини ради, за но-
вою Конституцією у призначенні 
прем’єра головну роль відігравав 
уже не президент, а парламент. 

І всі ці роки тривала війна 
між «Нашою Україною» і БЮТ, між 
Ющенком і Тимошенко. Не стихла 
вона й під нові президентські ви-
бори початку 2010 року. Резуль-
тат був закономірний і прогнозо-
ваний: перемога Януковича і трі-
умфальне повернення регіоналів 
до влади, з усім, що настало по-
тім і що завершилося другим Май-
даном, а потім продовжилося тим, 
що є сьогодні.

Звичайно, цей стислий аналіз 
— не просто щоб згадати невесе-
лий ювілей. Біда в тому, що тре-
тє десятиліття в суспільстві бра-
кує аналізу сьогодення, того, що 
коїлося і коїться всіми цими ро-
ками. Насамперед у нашому по-
літикумі, в середовищі начебто ж 
державницьких, національно-де-

мократичних сил. Чи ж не потре-
бує аналізу спроба згуртувати до-
вкола нової партії «Наша Україна» 
національно-демократичних сил? 
Спроба-фіаско, з повною дегра-
дацією і самої партії «Наша Укра-
їна», і союзників. До чого, напри-
клад, докотився могутній колись 
Народний Рух, що майже 15 ро-
ків у своїй більшості перебував у 
форматі Української народної пар-
тії (УНП)? До того, що не йде навіть 
на осінні місцеві вибори, не кажу-
чи про загальнонаціональні. Це іс-
торія чи сьогодення? А 229 зареє-
строваних на Чернігівщині органі-
зацій політичних партій — хіба це 
не пародія на політичне життя? А 
коли при дикунському подорож-
чанні газу в 7 разів нинішня влада 
звинувачує в цьому «папєрєдніків» 
(як раніше Азаров), конкретніше — 
Юлію Тимошенко, яка, значить, під-
писала ганебні газові угоди з Росі-
єю 2009 року, і через це ми давно 
повинні були б мати драконівські 
тарифи. Це так чи не так — хтось 
пояснить, прихильники чи опонен-
ти БЮТ? Адже невдовзі це вдарить 
по мільйонах сімей. Між тим, БЮТ, 
уже під первісним брендом партії 
«Батьківщина», знову активно в по-
літикумі. А Юлії Тимошенко пишуть 
зростання рейтингу, майже як у По-
рошенка, хоча це скоріше наслідки 
падіння рейтингу Президента. 

Свого часу я брав інтерв’ю в 
дуже розумного політика Романа 
Безсмертного, котрий в ті роки був 
у гущі подій, у владі, безпосеред-
ньо працював з Ющенком і Тимо-
шенко. Він зазначив, що політич-
ний розкол між ними намічався 
ще до Майдану, влітку 2004 року. І 
Безсмертний говорив Ющенку, що 
їхній політичний союз із Тимошен-
ко неможливий, що комусь тре-
ба поступитися, відійти вбік — в 
ім’я України! На жаль, у нашій так 
званій політичній еліті чомусь біль-
ше щось роблять в ім’я себе, ніж 
в ім’я народу. Актуально й на сьо-
годні, через 10 років, на вересень 
2015-го? Мабуть…

Петро АНТОНЕНКО

Ювілей політичних чвар
1

Миколі Жулинському — 75 
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Усі узагальнення неправ-
диві. Однак вони необхідні для 
того, щоб визначити проблему 
чи зрозуміти процес. Напере-
додні місцевих виборів цікаво: 
а чому йдуть у депутати?

Ну, дехто — щоб допомага-
ти громаді. Таких мало. Часто 
це патріоти України і своїх міст. 
У більшості своїй — не професі-
онали. Так, покричати на сесії. 
А стосовно розуміння, напри-
клад, бюджетних процесів — 
тут важче.

Велика група депутатів — 
це люди з амбіціями. Депутат 
— це статус. Але за умови, що 
депутат в адекваті і професіо-
нал хоча б у якійсь галузі. І без 
схильності до корупції. Такий 
депутат — цінна знахідка.

А пасіонарність без адек-
вату — знахідка для тих, хто 
вміє маніпулювати.

Велика група депутатів — 
це кнопкодави. Лідер вписує 
до списків тихих і своїх. Кноп-
ки натискати — як дядя скаже.

У каденції 2010 року бага-
то було місцевих бізнесменів, 
котрі депутатство використову-
вали як засіб проти віджиман-
ня донецькими бізнесу. 

І є велика група впливо-
вих і шахраюватих хлопців, які 
йдуть у депутати, щоб «сісти на 
тему».

Зараз усі кинулися боро-
тися з корупцією при держав-
них закупівлях. Як експерт, що 
працював у проектах МФ «Від-
родження», Єврокомісії, NED з 
2010 року, стверджую: коруп-
ції при закупівлях із застосу-
ванням тендерних процедур за 
нинішньої влади стало значно 
менше.

Та й навіщо тягнути з бід-
ного бюджету? У місцевих де-
путатів є багато інших тем для 
застосування кримінальних та-
лантів.

Найпростіша схема-году-
вальниця партійних кадрів на 
місцях — це індивідуальне жит-
лове будівництво (ІЖБ). Вияв-
ляється, будь-хто із громадян 
може прийти і написати в ме-
рії заяву: «Набридла квартира, 
дайте 10 соток землі — буду бу-
дуватися».

Тільки ж простим смерт-
ним ніхто не дасть. Землі, ска-
жуть, вільної немає. А депу-
татам — знайдуть. За півроку 
оформляєте земельну ділян-
ку — на кума, свата чи брата. 
Продаєте — ціна ділянки в об-
ласних центрах і залежно від 
близькості до центру міста ко-
ливається від 5 до 50 тисяч до-
ларів — і потім чесно відстоює-
те інтереси простих людей.

Ну навіщо «пиляти» бю-
джет, якщо є «цивілізовані» схе-
ми віджиму грошей у людей?

Наприклад, група товари-
шів іде в раду, бажано від різ-
них впливових політичних сил. 
«Сідають» у комісію із транспор-
ту. Роблять «під себе» положен-
ня про конкурс на перевезен-
ня в маршрутках, платять меру 
чи хто там «смотрящий», визна-
чену суму, виграють конкурс 

— і спокійно підвищують ціни. 
«Піпл хаває» і платить.

Нема потреби щось тягти з 
бюджету. Ми чесні депутати!

Як варіант — осідлати міс-
цеві ЖЕКи. Люди платять за 
послуги. Гроші не бюджетні. А 
в ціну послуг ви вносите ціка-
ві теми — і з цього чесно живе-
те, актуючи роботи, які не ро-
билися.

Наприклад, ЖЕК, який має 
у своєму складі юридичний де-
партамент, може витратити на 
юридичні консультації мільйо-
ни. А потім ці хлопці сміливо і 
безкомпромісно борються з 
корупцією лікарів у лікарнях чи 
при закупівлі картоплі у школи. 
Приймають рішення в інтере-
сах громади. Цілуйте їм руки. 
Вони свій безцінний час при-
свячують людям.

Просто мало хто знає: най-
більше корупції не у видатко-
вій частині бюджету, а в до-
хідній.

Гроші в бюджет часто про-
сто не доходять. Ось прості 
схемки.

1. У нас усі «за радянську 
владу — але в сусідньому селі». 
Усі клянуть недолугість і корум-
пованість уряду. Але мало хто 
з бізнесменів спішить плати-
ти податок на доходи фізичних 
осіб (ПДФО) чесно. А це 150 
гривень із кожної тисячі.

Уявляємо схему. Депутат, 
якому належить маршрут у міс-
ті з 50 маршруток, чесно і «по-
білому» платить водіям серед-
ньоукраїнську зарплату в 3 ти-
сячі. Хоча вам будь-який водій 
маршрутки за чаркою розка-
же, що він живе не з цих гро-
шей, а має зверху ще 3 – 6 ти-
сяч кешем.

Рахуємо. Із трьох тисяч 
зарплати до різних бюджетів 
сплачується 450 гривень. А з 
50 маршруток — це 22500 гри-
вень. І стільки ж або більше — 
не сплачується. З одного марш-
руту місто недоотримає понад 
300 тисяч гривень. А скільки 
маршрутів у вашому місті? Ці-
луйте руки депутату. Він 9 трав-
ня ветеранів безкоштовно во-
зить. Просто він за простих лю-
дей думає.

Тільки втрати по ПДФО до 
бюджетів таких міст, як Суми, 
Житомир, Рівне, Херсон — це 
десятки мільйонів гривень.

2. Інша класна схема — по-
даток на землю. Так, згідно із 
законом податок має сплачу-
ватися. Але певні об’єкти мо-
жуть мати пільги.

Пам’ятайте: якщо вам хо-
четься плакати від зворушен-
ня — вас дурять. Наприклад, у 
Сумах державне підприємство 
«Сумихімпром» контролюється 
менеджментом Фірташа. Під-
приємство, звісно ж, збитко-
ве. І ось керівник приходить на 
сесію міськради. Починає жа-
літися. Говорить: якщо підпри-
ємство стане, без роботи за-
лишиться чотири тисячі людей. 
А в них сім’ї, діти. Хто ж їх году-
ватиме?

Депутати міськради зво-

рушені. Вони дають підприєм-
ству скромну орендну пільгу в 
50%. І міський бюджет втрачає 
11 мільйонів гривень у дохід-
ну частину. Ця схема донедав-
на успішно діяла. Ну, це — дер-
жавне підприємство. А уявіть: у 
Харкові, де пільгу могла отри-
мати АЗС? Ну, можуть же?

Для різних міст різні втра-
ти від цих схем. Але завжди 
це — десятки мільйонів. А вам 
розкажуть, що в бюджеті гро-
шей нема.

3. Особливо цинічною є 
схема щодо відчуження майна і 
землі під цим майновим комп-
лексом.

Наприклад, депутат на-
клав око на якесь приміщен-
ня. Під ним є земля. Але нарі-
зати цю землю можна із за-
йвими сотками. І управління 
комунального майна дорізає 
цю зайву земельну ділянку. Усі 
обрахунки і акти — за рахунок 
бюджету. І коли депутат прива-
тизує майновий комплекс, зем-
ля дістається йому «на халяву».

4. Приватизувати майно за 
копійки — це масштабні проек-
ти. Остап Бендер відпочиває.

Троє шахраїв створюють 
громадську організацію. На-
приклад, художників. І заявля-
ють, що хочуть вчити дітей ма-
лювати. Для цього їм потрібне 
велике і світле приміщення в 
центрі міста. Бажано — доре-
волюційної побудови. Ви зво-
рушено плачете від того, які ці 

депутати молодці, як вони про 
діток дбають.

Ви щиро сердитеся на тих 
громадських діячів, які проти-
вляться передачі громадській 
організації художників примі-
щення в оренду на пільгових 
умовах. Як можна? Це ж для ді-
тей.

А далі банально. Через пів-
року добрі спонсори роблять 
євроремонт приміщення. Гро-
мадська організація на закон-
них підставах виходить на при-
ватизацію приміщення як така, 
що здійснила поліпшення. Оці-
нюється приміщення за оста-

точною балансовою вартістю. 
Тобто: чим старіше приміщен-
ня, тим воно дешевше коштує. 
Рада голосує за приватизацію. 
Тисяча квадратних метрів в іс-
торичному центрі викупляють 
за ціною двокімнатної кварти-
ри. Ще через півроку там відчи-
няється ресторан. Але не смій-
теся. Для того, щоб чарка йшла, 
там на стінах натюрморти. Як і 
обіцяно.

Втрати в містах від таких 
оборудок — десятки мільйонів 
щороку. Чим більше місто — 
тим більше втрат.

* * *
Але, на жаль, не всім де-

путатам вистачає совісті не 
віджимати гроші лише на шля-
ху до бюджету. І тоді дійсно до-
водиться придивлятися до бю-
джету.

Тим більше, якщо існують 
дві рівновеликі задачі. Перше. 
Треба переобратися. Друге: 
треба заробити грошей і на ви-
бори, і на пожити.

Аби переобратися, потріб-
но робити щось таке, щоб ви-
дно було. Щоб люди бачили.

Тут уряд і Верховна Рада 
місцевим депутатам зробили 
подарунок. Зміни до Бюджет-
ного кодексу, а саме освітня і 
медична субвенції, зміщення 
деяких акцизних податків до 
місцевих бюджетів призвели 
до того, що бюджети розвитку 
міст обласного підпорядкуван-
ня збільшилися в рази.

Бюджет розвитку міс-
та Суми 2015 року збільшив-
ся, порівняно з попереднім, 
з 60 до 230 мільйонів. У чоти-
ри рази. Така ситуація скрізь. 
Вільних грошей у міських бю-
джетах стало більше. У містах-
мільйонниках — мільярдні бю-
джети розвитку.

Так ось. «Щоб люди бачи-
ли». Якщо ви вкинете гроші в 
капремонти колекторів, ме-
реж, водостоків — цього ні хто 
не побачить. І не оцінить ве-
личі місцевих депутатів та уря-
довців. Тому треба більше кра-
сивих фасадів, доріг, фонтанів, 

клумб і дитячих майданчиків.
Тільки навіщо ще проводи-

ти тендери? Наприклад, ухва-
люються зміни до бюджету. 
З’являється мільйонів двад-
цять на благоустрій внутріш-
ньодворових доріг. Асфальтний 
завод працює на повну потуж-
ність. І тоді приходить смілива 
ідея. Мостити двори тротуар-
ною плиткою. Красиво. Але ж 
двадцять мільйонів — це тен-
дер? Та ну! Кожен двір — це 
окремий лот. По 990 тисяч. А 
тендер — від мільйона. Двад-
цять один двір — двадцять 
мільйонів.

Причому двори вибирають-
ся точково. По-перше, тільки в 
округах депутатів, наближених 
до центру ухвалення рішень. 
По-друге, людям у сусідніх дво-
рах можна сказати: проголосу-
єте за нашу веселу команду — 
наступного року буде і на вашій 
вулиці свято. І нікому діла нема 
до того, що плитка — без спе-
ціальної подушки, покладена 
всупереч будівельним нормам, 
— наступного року розвалить-
ся, і перестеляти доведеться ті 
самі двори.

По-третє: замовлення від-
дається лише своїм. Адже за-
робити можна двічі — на виго-
товленні плитки і на її укладан-
ні. І кругом поставити скромну 
маржу в 20%. Фірма чесно за-
робляє. А те, що вона пов’язана 
з якимось депутатом, — так то 
вам здалося. У Сумах, напри-
клад, 15 мільйонів гривень на 
облаштування дворів освоїла 
одна контора.

Тендер, звичайно, — не па-
нацея. Але явне уникнення тен-
дера має бути натяком право-
охоронцям.

Однак і з тендером можна 
трішки заробити. Наприклад, 
дивитеся документацію із за-
купівлі курятини в школи. Ди-
вуєтеся, чому курятина на 20% 
дорожча, ніж на ринку. Відпо-
відь проста: ніхто з меншою ці-
ною на тендер не подався. Ця й 
була найменшою. Інші просили 
більше. І все. Розпорядник ко-
штів умиває руки.

Сміливо можна завірити 
громадян України: схеми при-
близно однакові і на Сході, і на 
Заході, і на Півдні. Мери різні. І 
депутати теж. А схеми схожі.

Що робити?
Але, щоб дійсно навести 

порядок у місцевих бюдже-
тах, потрібен постійний, що-
денний громадський тиск. 
Там, де влада під прицілом, 
крадуть менше, і бюджети про-
зоріші.

У Сумах днями відбудеть-
ся форум громадської ініціати-
ви «Нам тут жити». Ми презен-
туватимемо просту і зрозумілу 
схему громадського супроводу 
бюджету. По-перше, це ухва-
лення бюджетних регламен-
тів. По-друге, це повна публі-
кація на сайтах мерії всього 
комунального майна та землі. 
По-третє, тотальний контроль 
за будь-якими спробами відчу-
ження майна.

Таким чином, лише це 
дасть змогу довести до бюдже-
тів таких малих обласних цен-
трів як Суми, Тернопіль, Рівне, 
Луцьк і їм подібних — десятки 
мільйонів гривень.

Що стосується видаткової 
частини бюджету, то тут просто. 
Бюджет міста — це як бюджет 
сім’ї. Як розподіляються видат-
ки в нормальній сім’ї? За прин-
ципом ранжування.

1. Безпека. Щоб замок у 
квартирі був надійний. Щоб 
зі стелі не текло. Щоб злив на 
унітазі працював. Ці витрати 
— першочергові. Рішення при-
ймаються без роздумів.

2. Розвиток потенціалу 
сім’ї. Передусім діти. Їх освіта, 
виховання. Нормальні батьки 
на репетиторів дітям грошей не 
шкодують. На гуртки теж.

3. Здоров’я. Якщо у вашого 
тестя інсульт – ви кидаєте все 
і витрачаєте кошти на ліки. Бо 
так треба.

4. На бажання. Коли в сім’ї 
все гаразд, ви думаєте про 
шубу дружині і поїздку в Єгипет. 
Але не тоді, коли діти голодні.

На жаль, у місцевих бю-
джетах усе навпаки. На першо-
му місці — фасади. Те, що по-
мітно. На нові фонтани і троту-
ари. А не на комунікації, техно-
логії, нові томографи в лікарні 
і футбольні майданчики для ді-
твори. На жаль.

У передвиборчий період, 
коли і діюча місцева влада, і 
потенційно нові команди білі й 
пухнасті, готові обіцяти що за-
вгодно, потрібно примусити їх 
намалювати на своїх знаме-
нах наші гасла про доступні бю-
джети, на які можуть впливати 
громадські експерти і прості 
громадяни.

Тоді стане зрозуміло, що в 
першу чергу треба переводити 
котельні на ефективне паливо, 
щоб платити за газ менше, вте-
плювати фасади шкіл. Власне, 
займатися безпекою і живучіс-
тю міст. Потім — усе, що розви-
ватиме дітей. Усе, що захища-
тиме старість.

При підготовці бюджету всі 
виписують свої «хотюнчики», 
влада спільно із громадою їх 
обговорює, ранжує за значи-
містю і прозоро фінансує.

Це дещо ідеалістично. Але 
спробувати треба.

Що має бути, аби це стало-
ся?

Банально — треба вибира-
ти правильних людей.

А в нас, на жаль, люди го-
лосують за бренди. Наче Юля, 
Петро чи Арсеній приїдуть ви-
рішувати місцеві проблеми і 
особисто вкручувати лампочки 
в під’їздах. Треба вчити людей.

А поки що… Інших вибор-
ців у нас немає.

Віктор БОБИРЕНКО, 
Бюро аналізу політики, Суми, 

спеціально для «УП»
(«Українська правда», 

16.08.2015)

Як народні обранці крадуть народні гроші
Застереження виборцям перед місцевими виборами

Місцеві бюджети і місцеві вибори. Інструкція з корупції
Сучасний філософ Ігор Ткач якось розпочав диску-

сію: «А як же крадуть в Україні?» І виявилося: в Одесі 
крадуть з гумором, у Харкові — по-дебільному, в Киє-
ві — по-дорослому, у Львові — патріотично, у Дніпро-
петровську — кошерно, в Сумах — якось так. А як кра-
дуть у вас?

Майдан переміг. Влада змінилася. А на місцях крас-
ти не перестали. У грабіжництві велику участь беруть 
депутати місцевих рад. 

Звідси — тема для розмови.
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Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

Від 1 вересня 
підвищуються 

пенсії і зарплати
Від 1 вересня в Україні буде 

підвищено розмір мінімальної 
заробітної плати, пенсії, стипен-
дії та зарплати для бюджетників.

Про це 30 серпня заявив гла-
ва уряду Арсеній Яценюк.

«До Верховної Ради вносить-
ся закон для підвищення соц-
стандартів для близько 12 міль-
йонів українців», — заявив гла-
ва уряду. 

Виплати від 1 вересня пла-
нується збільшити кільком кате-
горіям працівників бюджетної 
сфери. Виплати вчителям зрос-
туть на 474 — 605 грн (залежно 
від категорії), сімейним лікарям 
— на 453 грн, медсестрам — на 
304 грн, працівникам соцсфери 
— на 304 грн, працівникам куль-
тури (зокрема, бібліотекарям) — 
на 348. 

Стипендія студентам (їх 
близько 1,5 мільйона), які на-
вчаються у вишах 1 – 2 категорії, 
зросте на 112 грн, у вишах 3 – 4 
категорії — на 95 грн. 

Виплати одиноким матерям 
зростуть на 350 – 727 грн.

«Пенсіонери, яких близько 
7,5 млн, будуть отримувати мі-
німальну пенсію в розмірі 1074 
грн. Особи з особливими по-
требами отримають додатко-
во 100 – 200 грн», — повідомив 
Прем’єр.

Мінімальна заробітна плата 
зросте з 1218 до 1378 гривень. 

«Це означає, що зарплата 
має зрости не лише в соцсфері, а 
в цілому по економіці», — додав 
Яценюк. 

Виклянчили…
Кредитори 

списали Україні 
20% боргів

Комітет приватних кредито-
рів України погодився списати 
Україні 20% боргу і відтерміну-
вати виплату решти боргу на чо-
тири роки.

Про це заявив на засіданні 
уряду Прем’єр Арсеній Яценюк.

За його словами, таким кро-
ком вдалося списати для України 
майже 4 мільярди доларів.

Йдеться про багатомільярд-
ні кредити, які Україна набрала 
у приватних кредиторів, на до-
дачу до тих, що набрала й бере у 
Міжнародного валютного фонду. 
Складні переговори нашого уря-
ду із приватними кредиторами 
тривали кілька місяців. Наш уряд 
просив і майже вимагав списан-
ня аж половини боргів і відтермі-
нування виплати інших на бага-
то років. В іншому разі мало не у 
формі ультиматуму заявляв, що 
країна взагалі перестане випла-
чувати ці борги на невизначений 
термін. На це кредитори, звичай-
но, піти відмовилися, але певне 
полегшення нам зробили.

Експонати 
для Батурина: 

долучіться до акції! 
Національний історико-куль-

турний заповідник «Гетьманська 
столиця» запрошує всіх небай-
дужих до історії, національної 
культури взяти участь у щорічній 
акції «Подаруй Батуринському 
заповіднику експонат». 

Звертаємось до всіх, хто має 
можливість і бажання передати 
заповіднику предмети музейно-
го значення (чи кошти на їх при-
дбання), зробити свій посильний 
внесок у розбудову «Гетьман-
ської столиці».

18 травня, в Міжнародний 
день музеїв, стартував ХІІ тур цієї 
акції. Підбиття підсумків і оголо-
шення результатів відбудеться 
13 листопада — в День пам’яті 

Батурина.

Конференцію організувала Україн-
ська всесвітня координаційна рада. В 
Українському домі нашої столиці зібра-
лися представники українських гро-
мад 25 країн, тож у якомусь сенсі кон-
ференцію можна б вважати зменше-
ним форматом Всесвітнього форуму, 
з далеко не зниженою актуальністю і 
гостротою дискусій. Україну представ-
ляли відомі політики, громадські діячі, 
науковці. 

Під час заходу відбулося нагоро-
дження переможців Першого міжна-
родного конкурсу на звання «Кращий 
учитель української мови за кордоном», 
проведеного УВКР спільно з Міністер-
ством освіти і науки України. Нагороди 
переможцям вручав міністр Сергій Квіт. 
Лауреатами конкурсу стали викладачі 
українських шкіл, створених у багатьох 
країнах українською діаспорою.

Тон дискусії задав у своїй доповіді 
голова УВКР Михайло Ратушний. Най-
перше від подякував українцям закор-
дону за підтримку матері-України в цей 
непростий для нашої держави час. Ця 
підтримка — не лише практична допо-
мога Українській армії, нашим військо-
вим, що захищають державу в боях на 
Донбасі. Фінансову, матеріальну допо-
могу важко переоцінити — від апте-
чок, продовольства до реанімобілів, 
військової форми і спорядження. Не 
менш вагома й політична, громадська 
підтримка від братів-українців у світі, 
відстоювання наших державницьких 
інтересів, спонукання влади країн про-
живання до дієвої підтримки України.

На жаль, усе ще не можемо гово-
рити про адекватну підтримку Україн-
ською державою закордонного укра-
їнства. Наші нескінченні «кризи», вну-
трішня політична боротьба, нерозумін-
ня важливості такої підтримки — все 
це дається взнаки. Голова УВКР нага-
дав, що досі чомусь не ухвалена Дер-
жавна програма підтримки закордон-
ного українства, хоча такі програми іс-
нували попередніми роками. Вже по-
над два десятиліття на рівні розмов 
залишається розробка і ухвалення 
програми повернення українців закор-
доння до нашої країни, підтримки їх у 
цьому прагненні. Такі програми успіш-
но діють у ряді країн на теренах колиш-
нього СРСР, наприклад, у Казахстані. 

Кілька мільйонів наших співвітчиз-
ників є трудовими мігрантами, найпер-
ше — в країнах Євросоюзу. Вони й далі 
залишаються громадянами України, 
але мають свої специфічні проблеми. 
Можна по-різному ставитися до цього 
явища трудової міграції. Але незапере-
чним є те, що заробітчани, як їх нази-
вають, заробляючи гроші для своїх ро-
дин і пересилаючи ці кошти в Україну, 
інвестують їх у нашу економіку. Лише 
за перше півріччя цього року трудові 
мігранти переслали в Україну понад мі-
льярд доларів. Між тим, трудові мігран-

ти, наші співгромадяни, досі переваж-
но позбавлені права голосу на вибо-
рах. Ті ж зароблені кошти, матеріальна 
допомога обкладаються якимись збо-
рами й поборами. І далі справжнім по-
невірянням є така процедура, як пере-
тин кордону — з довжелезними черга-
ми, тратою часу і нервів.

Не можна не сказати і про мізер-
не державне фінансування діяльності 
УВКР, що за останні роки зменшене в 
рази. І це на тлі масштабної підтримки 
подібних організацій та своїх діаспор 
багатьма країнами, приміром Росією.

Не менш серйозні речі звучали і у 
виступах делегатів конференції. Ска-
жімо, про мляві контакти посольств і 
консульств України з діаспорними ор-
ганізаціями. Про численні бюрокра-
тичні, консульські проблеми українців 
за кордоном. Про недостатню підтрим-
ку національно-культурницької діяль-
ності громад діаспори. 

Усе це тим більш прикро в час, 
коли такі контакти мають посилювати-
ся, адже наша держава зазнала пря-
мої агресії Росії. Натомість Кремль ак-
тивно веде антиукраїнську діяльність, 
пропаганду за кордоном, не оминаю-
чи увагою й українську діаспору, вда-
ючись до чисто провокаційних методів. 
Представниця української громади Ні-
дерландів розповіла, як за підтримки 
й фінансування Росії в країні з’явилися 
якісь «фейкові» українські діаспорні 
організації, діяльність яких далека від 
українських інтересів, а навпаки — об-
слуговує нашого агресора-сусіда.

Узагалі про інформаційну агресію 
Росії, її нахабну пропаганду за кордо-
ном було сказано на конференції не-
мало. Як і про мляву реакцію на це з 
українського боку, при нашому дале-
ко не національному інформаційному 

просторі. Де наша адекватна відповідь 
на російські телеканали за кордоном, 
засилля там російської преси і книги?

Болем звучали у виступах запитан-
ня, коли ж наша влада почне справжні 
політичні, економічні, соціальні рефор-
ми, а не їх імітацію? 

Представниця української громади 
Німеччини з подивом і обуренням гово-
рила у виступі, що почула, як співробіт-
ники Українського дому в його стінах 
спілкуються російською мовою. «Чи, 
може, це вже «російський дім» у центрі 
нашої столиці?» — запитала вона. 

Тема неоголошеної, але справж-
ньої війни на Сході України так чи інак-
ше накладала відбиток на хід зібран-
ня. Одним із промовців був член пре-
зидії УВКР, офіцер Збройних сил Укра-

їни Олександр Ушинський, котрий вже 
понад рік воює на передовій, на Дон-
басі. Від імені наших військових він од-
нозначно заявив: не може бути жодної 
здачі національних інтересів щодо Дон-
басу, ця частина України має бути по-
вернута під контроль нашої держави. 

Учасники конференції — пред-
ставники української діаспори переда-
ли через Олександра Ушинського свій 
подарунок українським воїнам — 30 
комплектів військової форми.

Після закінчення конференції її 
учасники поклали квіти на місці пер-
ших убивств активістів Євромайдану 
на вулиці Грушевського.

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Номінація «Учитель початкової школи»:
Перше місце, лауреат — Леся МЕЛЬНИК, учитель почат-

кових класів української суботньої школи «Дивосвіт» при куль-
турно-освітньому центрі «Дивосвіт», м. Алькоркон, Іспанія. 

Друге місце, дипломант — Наталія ГЛУЩЕНКО, вчи-
тель початкових класів державної установи «Комплекс 
«Дитячий садок-школа № 47», м. Астана, Казахстан. 

Третє місце, дипломант — Наталія АНТОНІУ, вчитель 
початкових класів української недільної школи при това-
ристві «Українсько-грецька думка», Греція. 

Подякою Міністерства освіти і науки України 
та УВКР відзначені: 

Світлана МИХАЛЮК, учитель початкових класів 
школи «Дивосвіт», м. Алькоркон, Іспанія. 

Наталія БІГУН, учитель початкових класів школи «Ди-
восвіт», м. Алькоркон, Іспанія.

Інна МОШНЯГА, вчитель початкових класів, Риб-
ницька українська загальноосвітня школа №1 з гімна-
зичними класами ім. Лесі Українки, м. Рибниця, Придні-
стровська Молдавська Республіка.

Олександра ХОХЛА, вчитель української суботньої 
школи «Веселка», Королівство Нідерланди. 

Грамотою УВКР відзначена: 
Ганна СМИРНОВА, директор і вчитель недільної шко-

ли Українського культурно-просвітницького товариства 
«Стожари», м. Маарду, Естонська Республіка. 

Номінація «Учитель загальної середньої школи»:
Перше місце, лауреат — Ганна ПАВЛЮК, учитель 

української недільної школи при Товаристві «Українсько-
грецька думка», Греція. 

Друге місце, дипломант — Мар’яна КУПАР, учитель 
недільної школи «Лідер», м. Мурсія, Іспанія. 

Третє місце, дипломант — Марія НАЗАРЧУК, учитель 
української недільної школи «Престиж», м. Рим, Італія. 

Подякою Міністерства освіти і науки України 
та УВКР відзначена:

ЦВІГУНЕНКО Вікторія, вчитель української недільної 
школи «Престиж», м. Рим, Італія. 

Грамотою УВКР відзначена: 
Лучія МІГОК, викладач, методист Сучавського шкіль-

ного інспекторату, Румунія. 

Українці Америки 
у вишиванках заполонили 
Таймс-сквер у Нью-Йорку

Українці у Нью-Йорку від-
святкували День Незалежнос-
ті масштабним флешмобом на 
Таймс-сквер. Для участі в ньо-
му українці приїхали з різних 
штатів США. Більшість були у 
вишиванках і патріотичному 
одязі. Також мали із собою на-
ціональну символіку. Разом 
виконали Гімн України.

У Києві відкрили пам’ятник 
бійцю АТО Паславському 
На Аскольдовій могилі відкрили пам’ятник 

Маркіяну-Григорію Паславському — колишньо-
му громадянину США, добровольцю, який загинув 
рік тому 19 серпня під Іловайськом та похований 
на Аскольдовій могилі. На церемонію відкриття 
пам’ятника до Києва приїхали мати й брат Паслав-
ського. Священики Української греко-католицької 
церкви відслужили поминальну службу. Присутні 
на панахиді учасники АТО, друзі та знайомі Маркі-
яна Паславського закликали Президента України 
Петра Порошенка присвоїти Паславському зван-
ня Героя України. Ще раніше із цією пропозицією 
звернулася до Президента Українська всесвітня 
координаційна рада.

Маркіян Паславський народився 1959 року в 
Нью-Йорку в родині українських емігрантів. 1981 
року закінчив військову академію Вест-Пойнт, про-
ходив службу в 75-ому полку рейнджерів. 1991 
року в чині майора звільнився зі служби й пере-
їхав до України. Працював менеджером із прода-
жу металопродукції та сільгосптехніки за кордон.

Був активним учасником Помаранчевої рево-
люції та Революції Гідності, а у квітні 2014 року, 
прийнявши українське громадянство, приєднався 
до батальйону «Донбас» і вирушив добровольцем 
у зону АТО.

Паславський, який мав позивний «Франко», за-
гинув 19 серпня у віці 55 років під час звільнення 
від терористів міста Іловайськ Донецької області, 
отримавши три поранення в спину. У нього зали-
шилися мати, дві сестри і брат, які проживають у 
США.

Україна і закордонне українство: 
чи є зустрічний рух? 

Від перенесення на наступний рік VI Всесвітнього форуму українців (з 
мотивацією нашої влади, що, мовляв, «у нас криза», що це «не на часі») го-
стрі проблеми підтримки Україною світового українства нікуди не зникли. 
Що ці проблеми якраз на часі, що вони потребують негайного обговорення і 
вирішення, підтвердила й міжнародна науково-практична конференція «За-
кордонне українство й Україна».

Нагородження вчителів — переможців конкурсу.

Військова форма нашим воїнам від українців закордону. 

Переможці Першого міжнародного конкурсу 
«Кращий учитель української мови за кордоном»
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За півроку українці 
переказали з-за кордону 
понад мільярд доларів
У першому півріччі 2015 року за допомо-

гою систем переказу коштів, створених ре-
зидентами і нерезидентами, в Україну пере-
казали 1,173 млрд доларів. Про це повідо-
мляє прес-служба Національного банку.

У Криму стартує 
«автономна футбольна 
прем’єр-ліга»
На території тимчасово окупованого 

Криму пробують реалізувати ідею автоном-
ної футбольної ліги під егідою Союзу євро-
пейських футбольних асоціацій (УЄФА). 22 
серпня стартував перший розіграш футболь-
ної прем’єр-ліги Криму під егідою УЄФА.

У турнірі беруть участь вісім команд. 
Найбільш відома — «Таврія» із Сімферопо-
ля, переможець першого чемпіонату України 
1992 року, нині команда називається «ТСК 
«Таврія». Команда «СКЧФ Севастополь» не-
давно встигла пограти у прем’єр-лізі чемпі-
онату України. Інші команди — «Рубін» (Ялта), 
«Бахчисарай», «Кафа» (Феодосія), «Океан» 
(Керч), «Беркут» (Армянськ) і «Євпаторія».

У деяких російських ЗМІ створення в се-
редині липня Кримського футбольного союзу 
трактувалося як визнання Криму частиною 
Росії. У самому ж УЄФА це спростовували. 
Франтішек Лаурінец, який став куратором 
«кримського питання» в УЄФА, так прокомен-
тував питання про статус Криму: «УЄФА — це 
футбольний орган, ми не можемо вирішува-
ти політичні питання. Але ми поважаємо наш 
статут, а відповідно до нього Крим — це не 
частина Росії, оскільки це не визнано міжна-
родним співтовариством, ООН».

При цьому він додав, що юридично Крим 
є частиною України, однак на ділі статус пів-
острова «неоднозначний», і виникають про-
блеми, які «потрібно якось вирішувати».

Після березневої поїздки представників 
УЄФА до Криму було вирішено створити на 
півострові автономну лігу під егідою УЄФА.

За словами генерального директора 
ФК «СКЧФ Севастополь» Давида Тетруаш-
вілі, низка статей витрат клубів кримської 
прем’єр-ліги буде виплачуватися з коштів, 
отриманих від КФС та рівномірно розподіле-
них між усіма клубами.

Наприклад, оренда стадіонів, витрати на 
організацію навчально-тренувального про-
цесу, спортивне спорядження та інвентар. 
Кошти на інші потреби (наприклад, зарплати 
гравців) клуби повинні шукати самі, залуча-
ючи до фінансування приватних спонсорів.

Як відомо, у серпні 2014 року три крим-
ські футбольні колективи заявилися у третій 
за рангом дивізіон чемпіонату Росії і навіть 
встигли зіграти там майже по два десятки 
матчів. Але після протестів з боку Федера-
ції футболу України УЄФА заборонив їм бра-
ти участь у російських змаганнях без дозво-
лу української сторони і оголосив Крим «осо-
бливою зоною» з точки зору футболу.

На пляжі одного 
із Фризьких островів 
знайдено пляшку 
із запискою від 1906 року 
Ймовірно, це найстаріша пляшка, зна-

йдена у воді. Очікується підтвердження від 
Книги рекордів Гіннесса. Нині вік найстарі-
шої такої виловленої пляшки становить 99 
років.

Близько 1,2 тис. пляшок було запущено 
на початку ХХ століття вченим Морської біо-
логічної асоціації Британії з метою більше ді-
знатися про морські течії. Основна маса спе-
ціально виготовлених ємностей була вилов-
лена протягом декількох років.

Невідомо, чи плавала пляшка весь цей 
час у воді, чи була прихована в піску острова, 
що знаходиться під юрисдикцією Німеччини.

Відзначається, що на папері всередині 
кількома мовами було написане прохання 
повідомити про знахідку в морську асоціа-
цію і обіцялася винагорода в один шилінг.

Бліц-інформ

На запитання нашої газети 
відповідає ректор Державної Ви-
щої школи Східноєвропейської 
(університету) міста Перемишль 
(Польща), професор Кшиштоф 
КНАПІК.

— Пане ректоре, розкажіть 
про структуру, напрями навчання, 
тобто факультети, вашого універ-
ситету. 

— Наш університет проводить 
навчання за багатьма напряма-
ми: 4 технічні, 2 так звані ужитко-
ві, решта — суспільно-гуманітарні. 
Детальніше зараз робимо акцент 
на розвиток технічних напрямів, 
з огляду на те, що політика нашої 
Польської держави теж акценто-
вана на цьому напрямку. На цих 
напрямах навіть встановлена спе-
ціальна стипендія, і кращі студенти 

можуть отримати її в розмірі тися-
ча злотих щомісяця. 

Першим технічним напрямом 
є інженерія середовища, яка спря-
мована на водне господарство, 
щоб забезпечити чисту, здорову 
для вживання воду. Велика увага 
звернута на екологію, щоб були на-
лежно очищені стічні води, які впа-
дають до наших рік і озер. Наступ-
ний напрям — мехатроніка, поєд-
нання електроніки і механіки. Нові 
напрями навчання — безпека хар-
чових продуктів, інженерія тран-
спорту і логістики. 

— Де можуть працювати ви-
пускники університету з такими 
спеціальностями? 

— За фахом «інженерія сере-
довища» можуть працювати в за-
кладах водогінних і каналізаційних 
систем. Механотроніка — це праця 
на підприємствах з випуску елект-
ронного обладнання, на інших ділян-
ках господарства. Безпека продук-
тів харчування — це робота в харчо-
вій промисловості. Нині в Польщі як 
члену Євросоюзу значно зросли ви-
моги до безпеки продуктів, згідно зі 
стандартами ЄС. Напрям інженерії і 
логістики пов’язаний із контактами 
Перемишля і України, з польсько-
українською торгівлею. Також важ-
ливо, що польський транспорт пра-
цює в країнах ЄС. Сподіваємось, що 

і Україна колись стане членом Євро-
союзу. 

— Що вивчають на напрямах 
ужиткових?

— Перше — це внутрішня ар-
хітектура, яка займається плану-
ванням осель, аж до підбору ме-
блів, побутової техніки, що була б 
найбільш економна. Проектування 
графічне — це новий цікавий фах, 
пов’язаний з рекламою, просуван-
ням товарів і послуг.

— Розкажіть про суспільно-гу-
манітарні факультети університету.

— Перший напрям — історія, 
зокрема дуже важливе вивчення 
спільної польсько-української іс-
торії. Цікавий напрям — туристич-
на справа. Є такий важливий фах, 
як англійська філологія. Зайве до-
водити про важливість англійської 
мови в сучасному світі. Окремий 
напрям — англійсько-українська 
філологія. Це важливо, зокрема, 
для представників спільного поль-
сько-українського бізнесу. Англій-
ська мова — це двері на Захід, 
українська — двері на Схід. Поль-
ська філологія — це зрозуміло, про 
що йдеться, лише зверну увагу, що 
на цьому напрямі є відділення жур-
налістики. Міжнародні стосунки 
— й це значною мірою спрямова-
не на зміцнення польсько-україн-
ських стосунків. 

Політологія — на цьому напря-
мі нині великий акцент робимо на 
проблемах безпеки, найперше — 
нашої країни, регіону. Соціологія:  
на навчанні за цим фахом теж є 
свій акцент — опіка над сім’ями, 
особливо тими, де є певні пробле-
ми, патології в людей. 

Узагалі подальша праця наших 
випускників залежить від енер-
гії, старанності кожного з них, від 
того, які мають стимули, можливос-
ті зростання.

— Ваш університет має давні 
добрі контакти з Україною.

— Так. І ці контакти постійно 
міцніють. Перемишль — місто при-
кордонне з Україною, тут мешкає 
чимало людей, які пам’ятають нашу 
спільну історію. 

Зараз у нас вчиться 190 сту-
дентів з України. Щойно ми виділи-
ли додатково ще 50 місць для них, 
тож навчатиметься вже 240. Для 
них, як і для всіх студентів, — усі 
умови для навчання: сучасна на-
вчальна база, гарний новий гур-
тожиток. Ми відкриті для молоді з 
України. Хотіли б мати ще більше 
студентів з вашої країни. Ті з них, 
які мають карту поляка, вчаться 
безплатно, мають підвищені сти-
пендії. Для тих, хто не має такої 
карти, надаємо великі знижки в 
оплаті — до 50 – 60 відсотків.

На запитання нашої газети 
відповідає викладач Держав-
ної Вищої школи Східноєвропей-
ської (університету) Перемишля, 
доктор філології Агнєшка ГОЦАЛ.

— Пані Агнєшко, представте-
ся нашим читачам.

— Я народилася в Перемиш-
лі, тут закінчила школу. Потім — 
наш університет, факультет поль-
ської філології. Тут навчалася три 
роки. Здобула ступінь бакалавра. 
Потім два роки вчилася в універ-
ситеті нашого воєводського міста 
Жешув, де здобула ступінь магі-
стра. Потім тут же 4 роки навчала-
ся, здобуваючи ступінь доктора фі-
лології. Але вже будучи магістром 
і здобуваючи ступінь доктора, я 
працювала в нашому університе-
ті, в деканаті, потім почала викла-
дати.

Полоністика, польська філоло-
гія — це важливий фах і для студен-
тів з України. Адже польська мова є 
мовою Євросоюзу і своєрідною пе-

репусткою до Європи. Коли до нас 
приїздять на навчання студенти з 
України, вчать польську мову, то 
вони потім можуть організувати в 
Україні курси польської мови. 

Навчання у нас на полоністиці 
— 3 роки. Потім можна продовжи-
ти його в Жешуві, Кракові, інших 
містах. Загалом у нас на полоніс-
тиці — майже сто студентів, при-
близно по 30 на кожному курсі. 

У нас викладають, окрім міс-
цевих, професори багатьох відо-
мих університетів. Наприклад, су-
часну літературу (окрім польської, 
студенти вчать і загалом європей-
ську та світову літературу) викла-
дав відомий професор Краківсько-
го Ягеллонського університету. 

— Де може працювати ваш 
випускник з фахом польської 
філології? 

— Найперше вчителем у шко-
лах. Взагалі наша університетська 
програма полоністики складаєть-
ся із трьох модулів: мова, культу-
ра, медіа. Тобто не лише вивчен-
ня польської мови, а й вивчення 
польської і європейської культури, 
зокрема музики, театру, кіно. Та-
кож вивчаємо журналістику. Є за-
гальна обов’язкова програма. Але 
студент може більш інтенсивно 
вивчати той чи інший цікавий для 
нього напрям. 

— Трохи докладніше про жур-
налістику.

— Тут чимало практичних за-
нять. Наприклад, їх проводять 
журналісти телебачення Жешува, 
куди наші студенти їздять на прак-
тику. Вони знайомляться з тим, 
як створюються телевізійні про-
грами. Також студенти проходять 
практику в газетах, вчаться писа-
ти газетні тексти. Але також готує-
мо молодь до праці і в нових медіа, 
інтернетних, зі створення порталів 
і таке інше. Готуємо журналістів 
широкого профілю. 

Тепер щодо модуля — спеці-
алізації з культури. Наші випус-
кники вже працюють в установах 
культури міста, культурницьких 
проектах. 

Я сама, навчаючись, працюва-
ла у видавництві як редактор, ко-
ректор. Якщо мову можна вивчити 
і не для фаху, то наша полоністика 
дає випускникам широкі знання і 
можливості. 

— Чи є на полоністиці студен-
ти з України? 

— Так, маємо чимало таких 
студентів, зокрема із Хмельниць-
кого, Чернівців, Львова. На по-
лоністику йдуть, як правило, сту-
денти, котрі вже знають польську 
мову, але з тими новими студента-
ми, які мають слабкі знання, най-

перше проводимо інтенсивні за-
няття з вивчення польської. Сама 
не раз проводила такі заняття. 

Наш університет дуже прияз-
но ставиться до студентів з Укра-
їни. Випускники полоністики мо-
жуть працювати всюди, де потріб-
не знання польської мови, в тому 
числі в Україні. Я свого часу на за-
прошення викладала в Україні, на 
Хмельниччині, і там познайомила-
ся з керівниками громадських ор-
ганізацій при університеті, які ви-
вчають польську мову і культуру. 
Заняття там проводили люди, які 
навчалися полоністиці в Польщі. 

Наші випускники можуть також 
працювати перекладачами в бізне-
сі. І не лише польсько-українському. 
На англійській філології готують та-
кож і перекладачів з англійської, і 
студенти нашої полоністики мають 
змогу вчитися на перекладача з ан-
глійської. Також випускники працю-
ють у туристичному бізнесі.

Взагалі програма підготовки 
тепер у нас настільки широка, а ак-
цент робиться на практичних за-
няттях, що наші випускники можуть 
працювати в багатьох сферах.

 
Спілкувався з ректором 

і викладачем, 
переклав із польської 

Петро АНТОНЕНКО 

Перемишль — чарівне старовинне місто на сході 
Польщі, всього за кілька кілометрів від кордону з Украї-
ною, зі Львівською областю. Тут велика українська грома-
да, діє кілька українських навчальних закладів, церков. 

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

Найбільш східний  університет Польщі  охоче запрошує 
на навчання українських юнаків і дівчат. На 11 факульте-
тах  можна здобути різноманітні  сучасні професії.  Випус-
кники отримують диплом європейського зразка, який дає 
можливість працювати у країнах Євросоюзу. Термін на-
вчання по-європейськи стислий — від 3 до 3,5 року. 

У вільний від навчання час на студентів чекає захо-
плююче дозвілля.

Отже, ті, кого зацікавило навчання в сусідній з нами 
країні Євросоюзу, звертайтеся до університету Пере-
мишля. 

Університет Перемишля запрошує  студентів з України

Поштова адреса університету: PWSW, ul.Tymona Terleckiego,  6, 37-700 Przemysl, POLSKA.  Тел. (з кодами Польщі і Перемишля):  
48-16-73-55-100, факс 48-16-73-55-101. Електронна адреса: rektorat@pwsw.pl.   Інтернет-сторінка університету: www.pwsw.ue 

Ректор Кшиштоф КНАПІК: 

«Ми завжди раді студентам з України»

Доктор Агнєшка ГОЦАЛ: 

«Полоністика — це більше, ніж філологія»
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Я один із тих сотень тисяч людей-
українців, що не хочуть вертатися до-
дому, під більшовизм, дивуючи тим ці-
лий світ.

Я є українець, робітник з похо-
дження, маю 35 років, уроджений на 
Полтавщині, зараз живу без сталого 
житла, в вічній нужді, никаючи, як без-
домний пес, по Європі, утікаючи перед 
репатріаційними комісіями з СССР, що 
хочуть повернути мене на «родіну».

Я не хочу вертатись на ту «родіну». 
Нас тут сотні тисяч тих, що не хочуть 
вертатись. Нас беруть з застосуван-
ням зброї, але ми чинимо скажений 
опір, ми воліємо вмерти тут, на чужині, 
але не вертатись на ту «родіну». Я беру 
це слово в лапки, як слово, наповне-
не для нас страшним змістом, як слово 
чуже, з таким незрівнянним цинізмом 
нав’язуване нам радянською пропа-
ґандою. Більшовики зробили для 100 
національностей єдину «совітську ро-
діну» і нав’язують її силою, цю страшну 
тюрму народів, звану СССР.

Вони її величають «родіна» і ганя-
ються за нами по цілому світу, щоб на 
аркані потягти нас назад на ту «родіну». 
При одній думці, що вони таки спійма-
ють і повернуть, в мене сивіє волосся, 
і вожу з собою дозу ціанистого калію, 
як останній засіб самозахисту перед 
сталінським соціалізмом, перед тою 
«родіною».

Для європейців і для громадян 
всіх частин світу (крім СССР) дивно й 
незрозуміло, як-то може людина утіка-
ти від своєї Вітчизни і не хотіти верта-
тись до неї. То, мабуть, великі злочинці, 
що бояться кари за великі гріхи перед 
своєю Вітчизною?

Мабуть, тому до нас ставляться з 
такою ворожістю.

Дійсно, тут є чому дивуватися для 
тих, для кого слово «Вітчизна» напо-
внене святим змістом. Що може бути 
милішого за Вітчизну, за ту землю, де 
народився і ходив по ній дитячими но-
гами, де лежать кості предків, де моги-
ла матері.

Для нас слово «Вітчизна» також 
наповнене святим змістом і може біль-
шим, як для будь-кого іншого. Але не 
сталінська «родіна». Мені моя Вітчизна 
сниться щоночі. Вітчизна моя, Україна.

Я не тільки не є злочинцем супро-
ти своєї Вітчизни, а, навпаки, я витер-
пів за неї третину свого життя по ра-
дянських тюрмах і концтаборах ще до 
війни.

Вона мені сниться щоночі, і все ж я 
не хочу нині вертатись до неї.

Чому?
Бо там більшовизм.
Цивілізований світ не знає, що 

це значить, і може навіть не повірити 
нам. Та, слухаючи нас, мусить поста-
витися до того уважно. Ми прожили 
там чверть століття, а, говорячи тепер 
страшну правду про тамтешній світ, ми 
робимо це з повною свідомістю, що 
ставимо під загрозу смерті-терору і ка-
торги всіх наших близьких і рідних, що 
ще залишилися там і що на них Сталін 
буде вимщати свою ненаситну злобу і 
кровожерну зненависть до нас, укра-
їнців.

Одначе це не спиняє нас від ба-
жання розказати світові хоч частину 
тієї страшної правди, що жене нас по 
світах крізь нужду, холод і голод геть 
далі, як страшна примара, — правди 
про «родіну», про країну сталінського 
соціалізму і про нашу українську траге-
дію в ній. Отже:

І
Візьміть Малу Совєтську Енцикло-

педію видання 1940 року, розкрийте 
її на букву «у» і прочитайте в рубриці 
«УССР», що там написано.

Це документ. А написано там чор-
ним по білому, хоч і дрібним друком, що 
Совєтська Україна за переписом 1927 
року мала українського населення 32 
мільйони, а в 1939 році, цебто по 12 
роках... 28 мільйонів.

Всього лише 28 мільйонів! Де ж 

ділися 4 мільйони людей проти 1927 
року?

А де дівся приріст, що за 12 років 
мав бути щонайменше 6 – 7 мільйо-
нів?

Разом це виносить яких понад де-
сять мільйонів. Де ж вони ділися, ці 10 
мільйонів українського населення? 
Що з ними сталося в країні «цвітучого 
соціалізму»?

Ось через це я не хочу вертатись 
під більшовизм.

Я пройшов увесь тернистий шлях 
зі своїм народом і був живим свідком, 
де поділися ті мільйони. Того не можна 
розповісти в короткій статті докладно, 
але я хочу хоч стисло про те розказати.

III
Я був ще малим 10-річним хлоп-

цем, як більшовики вдерлися в мою 
свідомість кривавим кошмаром, ви-
ступаючи як кати мого народу. Це було 
1920 року. Я жив тоді в дідуся на селі, 
на пасіці. Дідусь мав 92 роки і був од-
норукий каліка, але трудився на пасіці, 
доглядаючи її. Він нагадував мені свя-
тих Зосима і Саватія, що були намальо-
вані на образку, який висів під старою 
липою посеред пасіки.

Аж ось одного дня надвечір при-
йшли якісь озброєні люди, що говори-
ли на чужій мові, і на моїх очах та на 
очах інших онуків, під наш несамови-
тий вереск замордували його, а з ним 
одного сина (а мого дядька). Вони дов-
го штрикали їх штиками і щось допи-
тували, стріляли в лежачі скривавле-
ні тіла з пістолів і реготались... Вони 
всі гидко лаялись, і під старою липою 
посеред пасіки, коло ікони святих Зо-
сима і Саватія, все було забризкане 
кров’ю. Кров все життя стоятиме мені 
в очах. Це так починалася «варфоломі-
ївська ніч» в тім селі. Таких ночей було 
багато в Україні, й я, маленький, чув, як 
люди говорили про них з жахом, але не 
бачив. А тоді побачив. В ту ніч було ви-
мордувано в селі всіх стареньких гос-

подарів й священика, і організував ту 
ніч (як безліч таких ночей) більшовизм 
в особі представників чека та більшо-
вицького «істреботряду». 

Замучили вони мого діда за те, що 
він був заможний український селянин 
(мав 40 десятин землі) й був проти «ко-
муни», а дядька за те, що він був за ча-
сів національної визвольної боротьби 
— в 1917 – 18 роках — вояком наці-
ональної армії Української Народної 
Республіки. За те, що боровся за сво-
боду і незалежність українського на-
роду.

Другого мого дядька, що врятував-
ся тоді від смерти втечею, пізніше за-
арештували й без суду заслали на Со-
ловки (радянське Дахау) на 10 років, 
потім добавили ще 10 років, і він там 
загинув.

Пізніше тими самими шляхами пі-
шов і я, і вся моя родина.

Ось так я вперше побачив зблизь-
ка більшовизм. Це було на світан-
ку мого життя і на початку існування 
УССР, цебто України, підгорненої під 
радянський режим, колонізованої чер-
воним московським імперіалізмом.

IV
В 1929 – 32 роках, в так званій 

«колективізації», більшовизм виповів 
війну заможному селянству гаслом 
«знищення куркуля як класу». В прак-
тиці це означало фізичне винищення 
колосальної маси людей, чесних труда-
рів-хліборобів. І насамперед винищен-
ня українського селянства. Це знищен-
ня «куркуля як класу» в дійсності було 
для нас знищенням України як нації, бо 
вона на 70% селянська. 

Куркулів знищувано за те, що вони 
заможні, за те, що вони «куркулі». Бід-
няків, інтеліґентів і робітників знищу-
вано за те, що вони співчували «курку-
лям», а значить були «підкуркульника-
ми». В цю категорію вносили всіх тих, 
хто був проти радянської влади і ко-
лективізації.

Всі ті маси людей, приречених на 

жертву, засилали в сніги Сибіру і Край-
ньої Півночі на смерть, де вони й за-
гибали від голоду, холоду і хвороб, по-
збавлені всіх, навіть найелементарні-
ших людських прав.

Висилали їх геть з усім, вириваючи 
з коренем, цебто зі стариками і з ма-
ленькими дітьми. А женучи через ці-
лий СССР степами, цькували їх, як тіль-
ки могли, — живим словом і в пресі. А 
догнавши десь до понурої Печори чи 
Мурманська, кидали там напризволя-

ще. Хто не вмер по дорозі, той загибав 
на місці. Маленьких дітей, що вмира-
ли в дорозі, матері не мали як хорони-
ти й загрібали в снігу без священика і 
без домовини. А невдовзі і самі лягли 
там же.

Кістьми цих українських дітей і ма-
терів Сталін вимостив усі шляхи й нетрі 
тої «необ’ятної родіни».

Так загинуло й чимало з моєї рідні. 
Але від того в Україні нікому не стало 
легше жити.

V
В 1933 році більшовики організу-

вали штучно голод в Україні.
Перед очима цілого світу україн-

ське селянство вимирало цілими се-
лами й районами, понад 5 мільйонів 
українського селянства згинуло тоді 
страшною голодною смертю. Допо-
могу, яку зорганізовано було в Захід-
ній Україні під проводом митрополита 
Шептицького, братню допомогу від тієї 
частини українського народу, що жила 
поза межами СССР, під Польщею, Ста-
лін відкинув і навіть нічого не сказав 
про це вимираючим українцям в СССР. 

Навіщо? То небезпечно, бо то є націо-
нальна солідарність, така страшна для 
більшовизму.

Сталін прирік українське селян-
ство на наглядну смерть свідомо, щоб 
змусити його до покірности, до прими-
рення з заведеним колгоспним раб-
ством.

Елеватори в цілому СССР тріщали 
від українського хліба, запрацьовано-
го українським народом, і здобутками 
того народу більшовики завоювали за 
безцінь світові ринки, творячи демпінґ, 
постачали ним китайську революцію 
тощо... В цей час умираючих україн-
ських селян, що їхали до столиць про-
сити на вулицях милостиню, виловлю-
вала червона жандармерія, звана ро-
бітничо-селянською міліцією, і викида-
ла геть за місто вмирати на шляхах.

Український народ в цій страшній 

трагедії був доведений до людожер-
ства, до найвищого ступеня людської 
трагедії. Збожеволілі від голоду матері 
з'їдали своїх дітей...

Ви, матері цілого світу, чи можете 
уявити собі такий стан і такий режим, 
коли б ви могли з’їсти власну дитину?

Ні! Ви не можете цього навіть збаг-
нути, ані в це повірити!

А це було в Україні в 1933 році.
Адже ви не думаєте, що наші мате-

рі, наші жінки й сестри є з племені бо-
токудів, чи бушменів, чи інших диких 
племен Африки?

Ні, наші матері й сестри є зі Східної 
Європи, з роду великої княгині Ольги, 
що насаджувала християнство ще на 
світанку європейської цивілізації.

Наші матері й сестри є з одного 
най шляхетнішого слов’янського пле-
мені, з України, і вони такі ж шляхетні й 
предобрі, як матері й дівчата Італії або 
Франції, або Англії. Але... до того ступе-
ня трагізму вони були доведені більшо-
визмом. До найвищого ступеня траге-
дії, що не піддається навіть охопленню 
нормальним розумом. Вони були по-
ставлені перед жахливою альтерна-
тивою: або страшна голодна смерть, 
або... і це друге «або» було вже вислі-
дом божевілля вмираючого. І за цим 
другим «або» все одно стояла смерть. 
І поставив її більшовизм. І сам він став 
її символом. І людожерство — його по-
родження і його суть. Він є його симво-
лом. Тут можна зібрати таку силу фак-
тів, і матеріалів, і живих свідків, що ви-
світлили б цю жахливу сторінку нашої 
історії. Щоби лише тим, хто поцікавив-
ся. Та ніхто в світі тим не цікавився, і 
в цьому наша, українського народу, ще 
більша трагедія.

Цей штучно створений голод за-
брав колосальні жертви від народу, 
що нічого не хотів, крім свободи й не-
залежности.

Ось чому я ненавиджу більшовизм 
і не хочу вертатись на «родіну».

VI
В роках 1932 – 39 більшовизм 

знищив усю українську інтелігенцію: 
вчених, письменників, митців, військо-
вих, політичних діячів — тисячі і десят-
ки тисяч людей, що становили собою 
верхівку народу. Багато серед них було 
комуністів, тих, що героїчно боролися 
в Жовтневу революцію за її гасла про 
свободу і справедливість, про рівність 
і братерство і були весь час вірні тим 
гаслам.

Сталін, потоптавши всі ті гасла сво-
єю антинародною політикою, нищив і 
тих людей, що були їм до кінця вірні.

Більшовизм винищив їх саме для 
того, щоб позбавити український на-
род духовної верхівки, що змагалася 
до свободи й соціальної справедли-
вости.

А винищив він їх, спершу піддавши 
страшній інквізиції, таким катуванням, 
що його знали лише часи середньовіч-
чя, потім постріляв та позасилав на ка-
торгу: в далеку Колиму, Соловки, на 
Землю Франца-Йосифа і т. д., і т. д.

Серед усіх замучених діячів укра-
їнського мистецтва, літератури й нау-
ки багато великих імен, непересічних 
талантів, знаних і шанованих в Україні.

Багато з них було моїх товаришів 
і друзів, і я можу запевнити, що вони 
не були ворогами народу, а навпаки — 
були популярними патріотами, високо-
інтелектуальними, порядними синами 
робітників і селян і бездоганно чесни-
ми людьми. За це їх знищено.

З ними я пройшов тернистий шлях 
більшовицьких тюрем і таборів.  

З багатьма сидів в одній камері, 
був однаково битий і катований...

І коли канадські та американські 
українці-комуністи виступають сьогод-
ні проти нас, утікачів від більшовизму, 
домагаючись повернути нас назад, то 
вони виконують каїнову роль.

Хай вони поїдуть лише самі до того 
сталінського «раю» та побудуть там 
пару років. А тоді вже, якщо вціліють, 
хай забирають слово.

Внаслідок всіх тих знущань над 
українським народом загинуло, на-
віть за радянською статистикою, про 
яку було згадувано вже, між 1927 – 
1939 роками понад 10 мільйонів на-
селення.

Але радянська статистика не за-
слуговує на довір’я. Перепис в кін-
ці 30-х років починався двічі. Раз, в 
1937 році, після закінчення перепису 
все було зліквідовано й запроектова-
но перепис наново, віддаливши його 
на довший час, бо наслідки першого 
перепису були жахливі.

Відклавши перепис, вжито було 
негайних заходів, щоб сяк-так випра-
вити трагічний стан з кількістю насе-
лення в окремих республіках, а осо-
бливо в Україні. Негайно було прого-
лошено закон про заборону абортів, 
про нагороду за многородність тощо, 
щоб збільшити приріст.

А тоді приступлено до перепису в 
1939 році. Причім переписувано на-
віть по камерах смертників, затримав-
ши виконання смертних вироків до за-
кінчення перепису. І все ж на Україні 
не вистачило кілька мільйонів проти 
1927 року, й то за даними цього, пере-
прошую, «перепису». Ось чому я не хочу 
вертатись під більшовизм й ніколи не 
дамся живим, щоб мене сталінські са-
трапи везли на «совітську родіну».

VII
Недарма там виховався тип люди-

ни, такий поширений там, — людини 
заляканої, підозрілої, мовчазної і фа-
тально настроєної. Європеєць або аме-
риканець, почувши, що автор пробув 8 
років по тюрмах в країні «соціалізму», 
подумає, що він є принаймні убивцем-
рецидивістом або ґвалтівником мало-
літніх дітей, або бандитом з великої до-
роги, коли заслужив такої кари.

Ні, автор є лише українським мит-
цем з вищою освітою й ніколи не рі-
зав навіть курчати. Але ціле нещастя 
в тім, що він в тій Україні «сталінсько-
го соціалізму» й найширшої в світі «де-
мократії» насмілився сказати слово 
протесту, й те замасковане в езопів-
ську форму. За це він провів молодість 
по тюрмах і на каторзі й заздрив на-
віть бандитам, бо вони мали легший 
режим і мали пільги, а митці не мали 
пільг, як «політичні злочинці», тому що 
вони були патріотами свого наро-
ду й своєї Вітчизни.

Отже, парадокс!

З архіву українського самвидаву Іван Багряний

Чому я не хочу 
повертатися до СРСР?

Іван Багряний (1907 – 1963), видатний 
український письменник, політичний і гро-
мадський діяч, зазнав сталінських репресій 
у 1930-ті роки, пройшов усі кола пекла, як 
потім і герої його роману. 1945 року змуше-
ний був емігрувати з СРСР. У ФРН були напи-
сані романи «Сад Гетсиманський», «Огненне 
коло», «Тигролови», численні поезії, п’єси.
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Тіні забутих репресій
4 вересня виповнюється 50 років акції 

протесту проти арештів української інтелі-
генції, яка відбулася у київському кінотеатрі 
«Україна» на прем’єрі знаменитого фільму «Тіні 
забутих предків», знятого Сергієм Параджано-
вим за повістю Михайла Коцюбинського. 

На початку 1960-их про Україну у світі практич-
но не згадували. Інформацію про те, що відбуваєть-
ся на українських теренах, з різних причин відмовля-
лися публікувати провідні засоби масової інформа-
ції. Інформаційну блокаду прорвав фільм Сергія Па-
раджанова «Тіні забутих предків». Проте, за іронією 
долі, Україна його побачила на рік пізніше, ніж решта 
світу. А поки фільм про Україну дивилися європейські 
та американські глядачі, на берегах Дніпра тривали 
арешти української інтелігенції. 

Обговорення фільму перетворилося на ак-
цію протесту.

За так звану «антирадянську агітацію» сіли за 
ґрати літературний критик Іван Світличний, мисте-
цтвознавець Богдан Горинь, письменник Михайло 
Масютко, модельєр Ярослава Менкуш та інші. Їхні 
імена під час прем’єрного показу фільму «Тіні забу-
тих предків» назвав громадський та культурний діяч 
Іван Дзюба, пригадує свідок тих подій, шістдесятник і 
колишній політв’язень Олесь Сергієнко. «Дзюба ска-
зав: «У нас велике свято, але й велике горе. В Україні 
почалися арешти творчої молоді». Хтось із залу, з ге-
бістів, кричить, що, мовляв, давно пора. Директор кі-
нотеатру, Федір Брайченко, розгубився, а тоді штов-
хнув Дзюбу від мікрофона. Той мало не впав, але ви-
простався і продовжив перелік прізвищ», — розпові-
дає Олесь Сергієнко. 

Очевидці кажуть, що спочатку прем’єра фільму 
була як апофеоз офіційної радянської культури. Але 
після виступу Івана Дзюби обговорення фільму ви-
йшло з-під контролю. До стихійної акції протесту до-
лучилися тоді ще маловідомі В’ячеслав Чорновіл та 
Василь Стус. Підтримав її і режисер фільму Сергій 
Параджанов, згадує Олесь Сергієнко: «Підлив мас-
ла у вогонь, в наш національний вогонь, і Сергій Па-
раджанов. Він сказав: «Я довго чинив опір перекла-
ду українського тексту фільму російською мовою. 
Оскільки вважаю цей текст невід’ємною частиною 
художньої тканини фільму».

Нищення шістдесятників стало початком 
політичної боротьби за незалежність. 

Письменник Іван Драч тоді проходив практику 
у знімальній групі Параджанова. Виконував дору-
чення режисера, тому на прем’єру прийшов із запіз-
ненням. І побачив, що кінотеатр оточили працівни-
ки КДБ, неначе в ньому засіли терористи. «Кінотеатр 
оточили люди в цивільному. Керував начальник ідео-
логічного відділу Києва Леонід Калаш. Пізніше саме 
він очолив кампанію проти роману «Собор» Олеся 
Гончара». За словами Івана Драча, спецслужби очі-
кували якихось заворушень і мали намір відповідно 
скоригувати свою діяльність: чи продовжувати таєм-
ні арешти, чи призупинити їх. Але такого вони поба-
чити не сподівалися. Після фільму «кедебісти» бігали 
уздовж рядів, щоб запам’ятати, хто підтримав виступ 
дисидентів.

Саме тоді рух громадянського і культурного опо-
ру радянській системі став переростати в рух полі-
тичний. І його нові лідери, такі як В’ячеслав Чорновіл, 
вже мали бачення майбутнього України.

Багато учасників тих подій, зокрема Василь Стус 
і В’ячеслав Чорновіл, пізніше були ув’язнені за анти-
радянську агітацію. Кримінальну справу порушили 
навіть проти Сергія Параджанова, здавалося б, куль-
тового радянського режисера. Проте стихійна акція 
протесту в київському кінотеатрі «Україна» мала не-
зворотні наслідки. Вона стала зразком у боротьбі 
українства за свої права, який не раз згадували ті, 
хто пізніше проголошував відновлення української 
незалежності.

Євген СОЛОНИНА
www.radiosvoboda.org

Вісім країн підтримали ідею 
міжнародного розслідування 

злочинів комунізму
Міністерства юстиції восьми східноєвропейських 

країн на конференції в столиці Есторії Таллінні узго-
дили спільну заяву про необхідність створення між-
народної агенції, що розслідуватиме злочини кому-
нізму.

Рішення було ухвалене 23 серпня — день, коли 
світ відзначав 76-ту річницю підписання пакту Моло-
това – Ріббентропа.

Естонський міністр Урмас Реінсалу зазначив: 
«Люди повинні знати про страждання мільйонів уна-
слідок злочинів нацизму і комунізму». Посадовець 
нагадав, що нацистські злочини отримали міжнарод-
но визнане юридичне засудження після Нюрнберзь-
кого трибуналу; водночас щодо комуністичного режи-
му такого розслідування не велося.

Естонську ідею на конференції підтримали пред-
ставники Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, 
Угорщини та Грузії. 

Нині ще немає конкретних пропозицій щодо юри-
дичної форми такого розслідування.

VIII
Я не хочу вертатись до своєї Віт-

чизни саме тому, що я люблю свою Віт-
чизну. А любов до Вітчизни, до свого народу, 

цебто національний патріотизм в СССР є най-
тяжчим злочином. Так було цілих 25 років, так 
є тепер. Злочин цей зветься на більшовицькій 
мові — на мові червоного московського фа-
шизму — «місцевим націоналізмом».

Чому це вважається за найтяжчий зло-
чин? СССР, як відомо, є федерацією рівноправ-
них республік. Рівноправних народів, що по 
«сталінській конституції» мають право на на-
ціональну свободу аж до відокремлення від 
СССР. А значить, кожний представник від кож-
ної нації нібито має право на свій патріотизм і 
на любов до свого народу.

Одначе то лише в теорії. А насправді, коли 
б якась республіка захотіла вийти з федерації, 
вона була б задавлена вогнем і залізом своїм 
«рівноправним» союзником — більшовицькою 
Росією. І була б весь час наставлена і утриму-
вана терором у тім вільнім союзі. Більшовиз-
мові залежить на створенні єдиної тоталітар-
ної червоної імперії з єдиною адміністрацією, 
єдиною мовою, єдиною культурою, єдиною іде-
ологією й політикою.

Тому найменший прояв власної волі будь-
якої з «рівноправних» націй в СССР (окрім Ро-
сії) здушується страшним моральним і фізич-
ним терором.

Тим терором російський червоний фашизм 
(більшовизм) намагається перетворити 100 
національностей в т. зв. «єдиний радянський 
народ», цебто фактично в російський народ.

Ось чому українцям навіть поза межами 

СССР не дають спокою й намагаються силою 
й провокаціями затягти їх назад і знешкодити.

IХ
Я не хочу вертатися на сталінську «родіну» 

тому, що підлість, цинізм і жорстокість більшо-
виків не знає меж. 

Коли громадянина (і то незалежно від 
його віку, стану та будь-яких заслуг перед на-
родом) брано НКВД під арешт, то ніхто його 
не міг ані заступити, ані захистити. Інститут 
заступників на Сході (адвокатів) фактично не 
існував. Як не існували і відкриті суди для по-
літичних. Мільйони людей знищено так, що 
невідомо, де вони ділися.

Беручи до в’язниці батька родини і ще не 
вияснивши його провини, викидали його роди-
ну геть на вулицю, таврували їх ворогами наро-
ду, організовували цькування їх в суспільстві, 
позбавляли праці і засобів існування.

Або мстилися на дітях за батьків і навіть 
за дідів, не приймаючи їх до високих шкіл чи 
на виробництво тільки тому, що його дід був ко-
лись куркулем чи офіцером або навіть рядовим 
вояком армії Української Народної Республіки 
чи якої іншої.

Це було стилем підрадянського життя.
Так потерпав довго я сам. Так само по від-

ношенню до матерів. Мати може вмерти під 
дверима НКВД, благаючи про звістку про сина, 
але їй не скажуть нічого і не дадуть побачення, 
а ще будуть свердлити її рану в серці брудними 
інсинуаціями й погрозами й вимагатимуть від 
нещасної матері признатися, з ким був знайо-
мий син, тощо... І тероризуватимуть темну не-
письменну стареньку жінку, зганяючи її зі світу. 
Так загинула моя мати. Або, скалічивши в’язня 
на допиті і пхнувши його в камеру, йому не да-
ють ніякої медичної допомоги. Лікар-енкаве-
дист ставить напівбожевільній від мук жерт-

ві таку умову: «Або підпишете усе, що вимагає 
слідчий, і тоді я вас буду лікувати, або здихай-
те». А до цього треба ще взяти під увагу, що тая 
жертва ні в чім не повинна.

Я не хочу вертатися до СССР тому, що там 
людина не варта й того, що комаха. Знищуючи 
людей за ніщо: за дрібниці, за сказане слово, 
за анекдот, за скаргу на погане життя та ще й 
роблячи це з одвертим цинізмом, більшовики 
виставляють таку формулу:

«В СССР людєй хватіт і нєчево церємоніт-
са» та «ліпше поламати ребра сотні невинних, 
як пропустити одного винного».

Тож не дивно, що по тюрмах і таборах в 
СССР в 1936 – 39 рр. сиділи коло 11 мільйо-
нів людей. Тюрми були так переповнені, що в 

одиночних камерах, цебто з площею на одного 
чоловіка, сиділи по 25 – 30 людей і так сиділи, 
вірніш стояли, по 10 – 11 місяців і більше «під 
слідством», цебто ще до вияснення, чи вони 
дійсно в чомусь винні. І нікого те не обходило, 
що люди загибали живцем... Крім того,  кожно-
го з них мордовано на допитах.

І все те робилося за придуманим планом і 
за вказівками з Кремля. Одначе, коли процес 
дійшов до абсурду, коли не лишалось родини в 
СССР, яка не була б зачеплена терором, бо в 
ній знаходився ворог народу, коли море заяв 
і писаних благань дітей і матерів ув’язнених і 
засуджених ворогів народу залило Кремль, а 
особливо Н. Крупську (дружину покійного Ле-
ніна), тоді Сталін, щоб заспокоїти громадську 
думку, виголосив на XVIII партз’їзді, що воро-
ги народу пролізли в НКВД, перебили чесних 
«партійних більшовиків»... Цебто впродовж де-
кількох років і з таким розмахом били... А ска-
завши так, велів зняти Єжова і відправити його 
в відпустку.

Чи може бути більший цинізм і глум над лю-
диною? Глум над мільйонами людей... А прово-
каційне вбивство Кірова? Цей другий «підпал 
рейхстаґу» інспірований для того, щоб випра-
вити невдалий терор проти всіх опортуністів і 
всіх незадоволених.

В «помсту за Кірова» розстрілювали людей 
«правих, лівих» і всіх інших масово, і то не тіль-
ки партійних опортуністів, а й безліч (і то най-
більше) людей, які ніколи жодного відношення 
до партії і до опозиції не мали.

Так порозстрілювали українських митців і 
письменників.

Хвиля масових розстрілів прокотилася від 
Одеси до Владивостока, а кількість розстріля-
них така велика, що не тільки за Кірова, а й за 
самого Сталіна то була б зависока ціна. І то не 

рахуючи засланих на каторгу.
Прикладом такого глуму, цинізму, підсту-

пу, провокації, садизму, нічим не виправданої 
жорстокости рясніє ціла більшовицька 27-літ-
ня практика. І то не з випадку і «плями на сонці» 
— то є стиль більшовизму, його природи.

Ось чому я не хочу більшовизму і соціаліс-
тичної «родіни».

X
Я не хочу вертатись під більшовизм тому, 

що я сидів у тюрмах із священиками різних 
церковних напрямків і бачив, як їх бито і мор-
довано. За наказом Сталіна їх винищено в 
СССР, а церкви поруйновано, і цілих 25 ро-
ків вибивано з людських душ найменші озна-
ки християнської релігії. В брутальний, підлий 
спосіб. І ось 1943 року більшовизм вдався до 
релігії і став виступати в ролі захисника право-
славної церкви.

Європа і весь світ може в це вірити — в 
те, що Сталін дійсно насаджує християнство, а 
його партія щиро вернулася до релігії. Але ми 
ніколи в це не повіримо. Тіні замучених свяще-
ників, що стоять в нас перед очима, їхні кості 
ще не встигли зітліти.

Скорше біблійний цар Ірод може навер-
нутись до християнства, як його наступник XX 
століття.

Сталін зробив з релігії знаряддя своїх по-
літичних махінацій і тільки. А релігія як була ви-
корінювана в СССР, так і буде викорінювана.

Більшовизм — це є насильство над люди-
ною, це є рабський труд, це є сваволя політичної 
кліки, це є новітнє кріпацтво, це є терор фізич-
ний і духовний, це є злидні, це є голод, це є війна.

XІІ
Я вернусь до своєї Вітчизни з мільйона-

ми своїх братів і сестер, що перебувають тут, в 
Європі, і там, по сибірських концтаборах, тоді, 
коли тоталітарна кривава більшовицька систе-
ма буде знесена так, як і гітлерівська. 

Коли НКВД піде вслід за гестапо, коли чер-
воний російський фашизм щезне так, як щез 
фашизм німецький...

Коли нам, українському народові, буде по-
вернене право на свободу і незалежність в 
ім’я християнської правди і справедливости.

Людині, що виросла в нормальних люд-
ських умовах, тяжко повірити у все, що діялось 
там, на одній шостій частині світу, за китай-
ським муром.

Нам світ може не повірити! Добре!
То нехай нам влаштують суд. Нехай нас су-

дять, але в Європі, перед лицем цілого світу. 
Нехай нас обвинувачують, у чому хочуть, але 
нехай нас судять представники цивілізованого 
світу. Всі оті сотні тисяч нас, утікачів від більшо-
визму, сядуть на лаву підсудних.

Нехай нам влаштують суд.
Але на такий суд Сталін не піде!
Ми того суду не боїмося, але він його боїть-

ся — «сонцюподібний», «батько народів», «най-
мудріший з мудрих», «найдемократичніший з де-
мократичних» боїться такого суду, бо то був би 
суд над ним і над цілим більшовизмом, то був 
би небувалий і найцікавіший скандал в історії.

Сталін це знає і поспішає вихопити нас 
найшвидше, а іноді застосовуючи і методи ви-
крадання і фізичного знищення окремих осіб у 
руїнах гітлерівського рейху.

Злодій є злодій і такі його методи.
Примітка. Посилаючи це до публікації в світ, 

я свідомий того, що, в разі появи цього листа в 
пресі, більшовики руками НКВД замордують ре-
шту моєї рідні, якщо там ще хтось живий. Одна-
че я прошу його видрукувати і підписати повним 
ім’ям. Все, що я мав до страчення, вже стратив.

1946 р. 

Іван Багряний

Чому я не хочу 
повертатися до СРСР?
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      Cвіт історії

Іван Липа

Генерали та вищі офіцери нале-
жали до Українського військово-іс-
торичного товариства, яке нарахо-
вувало 180 членів. Були серед них 
генерали: Марко Безручко, Сергій 
Дельвіг, Володимир Шепель, Ми-
кола Юнаків, Андрій Вовк, Всево-
лод Змієнко, Павло Шандрук, Ві-
ктор Кущ, Володимир Сальський, 
Микола Капустянський, Михайло 
Омелянович-Павленко, Микола Ко-
валь-Медзвецький, Антін Пузиць-
кий, Микола Янчевський, Володи-
мир Савченко-Більський, Олександр 
Удовиченко, Мартирій Галин, Петро 
Ярошевич. Першим головою був ге-
нерал А. Вовк. Орган преси — щоріч-
ники «За державність. Матеріали до 
історії українського війська». У Вар-
шаві створено «Український клуб». 
Його першим головою став генерал 
Марко Безручко. Загалом у допові-
дях, концертах, авторських зустрі-
чах, брало участь понад 150 відо-
мих організаторів українського на-
ціонального життя у Варшаві: Мико-
ла Ковальський, Євген Лукасевич, 
Тиміш Олексіюк, Володимир Побула-
вець, Сергій Кіричок, Оксен Ільниць-
кий, Павло Андрієвський, Михайло 
Садовський, Валентин Садовський, 
Олександр Лотоцький, Михайло Са-
довський, Володимир Сальський, 
Всеволод Змієнко, Марко Безруч-
ко, Микола Коваль-Медзвецький, 
Роман Смаль-Стоцький, Павло Су-
лятицький, Павло Шандрук та Олек-
сандр Саліковський, В'ячеслав За-
їкін, Петро Мегик та інші. 

Українське жіноцтво гуртувало-
ся в Союзі українок-емігранток, який 
розпочав свою діяльність 1919 р. з 
почину С. Русової, З. Мірної, М. Гру-
шевської у Кам’янці-Подільському. 
1921 р. управа Союзу знаходилася в 
Тарнові. Її очолювали Олена Лукасе-
вич, згодом Ніна Саліковська та Ма-
рія Лівицька.

Структури організації діяли в 
кільканадцяти осередках (Алек-
сандрів-Куявський, Ланьцут, Каліш, 
Пйотркув-Трибунальський, Тарнів, 
Вадовиці). Головним напрямком її ді-
яльності була організація піклуван-
ня за дітьми (дитячі ясла, дитячі сад-
ки, школи), влаштування культурних 
заходів (святкування Нового року, 
Різдва, Великодня, дискусійні вечір-
ки, академії на честь українських ді-
ячів, підприємницька діяльність (ви-
шивання з організацією виставок та 
продажу). Організацією літератур-
них вечорів у Варшаві займалася 
Наталія Лівицька-Холодна. Від 1924 
р. всепольською організацією керу-
вала інженер-архітект Надія Росин-
ська-Квітка, а згодом Марія Лівиць-
ка, Ганна Чуйко-Чикаленко. 1930 
р. у Варшаві створено також жіночу 
секцію при клубі «Прометей». Секцію 
очолювала Валентина Завадська. 
Від 1930 р. почесним членом Союзу 
була Ольга Петлюра — вдова по вби-
тому Головному отамані УНР Симоні 
Петлюрі. 

Для студентів, які навчалися 
в різних вишах і середніх школах, 
створили 1935 р. товариство «Укра-
їнська школа в еміграції». Його пер-
шим головою став генерал Павло 
Шандрук, а його заступником — д-р 
Петро Щурат. Серед засновників був 
також перший ректор Української 
господарської академії в Подєбра-
дах (Чехословаччина) — професор 
Іван Шовгенів. 1927 р. кільканад-
цятиособова група інженерів і техні-
ків-емігрантів заснувала у Варшаві 
Союз інженерів та техніків українців-
емігрантів. Членами обраної упра-
ви були: Василь Сахно — голова, 

Оксен Ільницький — заступник, Ві-
ктор Яновський — секретар. Згодом 
головою став професор Іван Шов-
генів. Керівником видавничого від-
ділу був Левко Биковський. 1929 р. 
до товариства належало 138 членів. 
1928 р. група членів товариства — 
випуск ників Української господар-
ської академії в Подєбрадах засну-
вала у Варшаві Українське видавни-
че товариство. Члени його управи: 
інженер Левко Биковський — голо-
ва, інженер Петро Сікора — заступ-

ник та інженер Оксен Ільницький — 
секретар. Товариство видавало спе-
ціалістичний періодик.

Водночас випускники інших ви-
щих шкіл створювали галузеві орга-
нізації і товариства, як: Юридичне 
товариство, Українське економіч-
не бюро, Товариство колишніх воя-
ків Армії УНР, об’єднання художників 
«Спокій» (Петро Андрусів, Борис Бор-
ковський, Ніл Хасевич, Дмитро Дуна-
євський, Якуб Федосюк, Галина Ка-
байда, Ольга Мариняк, Теофіль Кузь-
мович, Артемій Курилюк, В'ячеслав 
Васьківський, Леонід Маслов, Пе-
тро Мегик — ініціатор створення 
організації та її багаторічний лідер, 
Ярослав Кириленко, Григорій Па-
зюк, Микола Щербак, Євген Буто-
вич, Володимир Побулавець, Олек-
сандр Тимошенко, Наталія Тимо-
шенко, Наталія Тищенко, Олекса 
Шатковський, Василь Зварич та ін.). 
1938 р. об’єднання «Спокій» гуртува-
ло 50 членів, у тому числі 30 профе-
сійних графіків, живописців, скуль-
пторів і музиків. Ця група зосеред-
жувала свою діяльність на організа-
ції виставок, дискусійних зустрічах, 
присвячених тодішньому станови-
щу польського, українського та сві-
тового мистецтва. Презентовані на 
виставках роботи оцінювалися ко-
місією, до складу якої входили про-
фесори Варшавської академії мис-
тецтв (Akademia Sztuk Pieknych). Ба-
гато членів «Спокою» долучилося до 
праці в Українському центральному 
комітеті. 

Офіцерські кадри колишньої 
української армії намагалися систе-
матично покращувати знання з вій-
ськової справи. До 1939 р. військову 
підготовку в групах при відділеннях 
УЦК пройшло близько 700 офіцерів. 
Вишколом керували здебільшого 
генерали УНР. У варшавській гру-
пі, яка нараховувала 52 офіцерів, у 
тому числі 5 генералів, головував ге-
нерал Віктор Кущ, а його заступни-
ком був генерал Олександр Вишнів-
ський.

Численна група українських емі-
грантів працювала в різних галузях 
економіки і державних установах ІІ 
Речі Посполитої. Серед них було ба-
гато колишніх військових команду-

вачів, таких як: генерал Олексій Ал-
мазов (1886 – 1936) — командир 
Окремого кінно-гірського гарматно-
го дивізіону у війні 1920 р., а згодом 
робітник у копальні «Saturn» у Сіле-
зії. Після закінчення Української гос-
подарської академії у Подєбрадах 
працював у земській управі в Луць-
ку. Генерал Микола Коваль-Медз-
вецький (1868 – 1929) — колишній 
начальник геодезійного відділення 
штабу російської армії, а від 1917 
р. — української. Від 1921 р., під час 
перебування в таборі для інтернова-
них у Броновіцях біля Кракова, пра-
цював в астрономічній обсервато-
рії Ягеллонського університету, а від 
1925 р. проживав постійно у Варша-
ві, працював у бюро ваг та мір. За-
лишив численні результати дослідів 
і публікацій з цієї дисципліни. Бага-
то проектів сільськогосподарсько-
го реманенту і машин розробив ін-
женер Оксен Ільницький — співро-
бітник Варшавської дослідної стан-
ції сільськогосподарських машин 
(Warszawska Stacja Doswiadczalna 
Maszyn Rolniczych). Інженер Єфрем 
Плющ (1872 – ?) — член українсько-
го уряду 1918 р., а за Директорії УНР 
1919 р. — директор Українських за-
лізниць, був автором патенту на бу-
дівництво залізничного шляху за 
маршрутом  Герби Нові – Ґдиня, мос-
ту через Німан біля Ґродна та понар-
ського тунелю біля Вільнюса. Інже-
нер-архітектор Сергій Тимошенко 
(1881 – 1950) — 1917 р. член Укра-
їнської Центральної Ради, після ко-
роткого періоду праці в якості про-
фесора Української господарської 
академії у Подєбрадах та Студіумі 
мистецтв у Празі працював у Луць-
ку головним архітектором, діяв та-
кож в Українському Волинському 
об’єднанні та Товаристві ім. Петра 
Могили, був активним депутатом до 
Сейму та Сенату ІІ Речі Посполитої. 
Цікаві проекти регуляції Вісли роз-
робив професор гідрології та мелі-
орації Іван Шовгенів. Значні досяг-
нення в галузі вирощування рослин 
мав Олександр Костюченко (1897 – 
1942) — автор проекту пам’ятника 
на цвинтарі у Щипйорні, згодом ви-
пускник Української господарської 
академії в Подєбрадах, а по повер-
ненні до Польщі — співробітник 
станції вирощування рослин. Заслу-
ги в царині навчання медичної кадри 
мав професор Петро Андрієвський 
(1880, Ромни на Полтавщині – 1945, 
Варшава) — випускник харківського 
Інституту ветеринарії (1889), один із 
засновників Української радикаль-
ної партії, а по завершенні визволь-
них змагань — співробітник Інститу-
ту Пастера в Парижі, Українського 
вільного університету (1933 – 1939), 
Професійних курсів ветеринарної 
медицини в Дублянах (1941 – 1943). 
Євген Маланюк (1887 – 1968) — ко-
лишній ад’ютант командувача вій-
ськами УНР генерала Василя Тютюн-
ника 1919 р., поет і публіцист, один 
із редакторів літературного періо-
дику в каліському таборі «Веселка», 
друг Марії Домбровської та Яросла-
ва Івашкевича, викладач Вищої во-
єнної школи у Варшаві, був одним 
із найвідоміших українських емігра-
ційних поетів другої половини XX ст. 
Олена Теліга (1906 – 1942) — пись-
менниця, вчителька Української 
школи ім. Лесі Українки у Варшаві, та 
її чоловік — Михайло Теліга (1900 – 
1942), офіцер Армії УНР, популяриза-
тор української пісні в Польщі. Обох 
убили гітлерівці в Києві 1942 р. Зна-
чний внесок у розвиток сільськогос-
подарських наук зробив Юрій Ко-

рогода (1900 – 1992) — офіцер Ар-
мії УНР, випускник Української гос-
подарської академії в Подєбрадах 
1930 р., професор  Ягеллонського 
університету, автор понад 220 нау-
кових робіт. Виростив 38 оригіналь-
них і 28 селекційних городніх рос-
лин. Наукову діяльність батька в ца-
рині біологічних наук продовжує 
його син Володимир Корогода (нар. 
1937 р.) — професор Ягеллонсько-
го університету в Кракові. Хорунжий 
Армії УНР Григорій Гончаренко (1899 
– 1975) — також після навчання на 
сільськогосподарському факульте-
ті у Празі став після Другої світової 
війни професором університету ім. 
Марії Кюрі-Склодовської в Люблі-
ні, а згодом був співорганізатором 
Вищої сільськогосподарської шко-
ли в Любліні та Щеціні, де виконував 
обов’язки продекана сільськогос-
подарського факультету, а в 1964 – 
1966 роках — проректора.

Надовго записався в польській 
науці згаданий вище Іван Фещенко-

Чопівський (1884 – 1952) — профе-
сор Гірничо-металургійної академії 
у Кракові, один із творців польсько-
го металознавства. У 1917 – 1920 
роках брав активну участь у будів-
ництві незалежної Української дер-
жави, після укладення у квітні 1920 
р. т. зв. Варшавського договору під-
писав від імені УНР польсько-укра-
їнську економічну конвенцію. Піс-
ля провалу київського походу опи-
нився в Польщі, де в лютому 1921 
р. очолив український парламент, 
тобто Раду республіки УНР у Тарно-
ві. Згодом, після укладення Ризько-
го договору, очолював делегацію 
УНР під час переговорів із марша-
лом Сейму ІІ Речі Посполитої Войце-
хом Тромпчинським про статус укра-
їнських емігрантів. Після припинен-
ня діяльності Ради республіки в січні 
1922 р. став працювати у Варшав-
ській політехніці. Був тоді активним 
членом політичного осередку укра-
їнської еміграції — Братства укра-
їнської державності, яке гуртувало 
прихильників С. Петлюри. У середи-
ні 1922 р. став викладачем створе-
ної у Кракові Гірничо-металургійної 
академії, з якою пов’язав усе своє 
наукове життя. Водночас працю-
вав у дослідних закладах державно-
го заводу з виробництва зброї, ме-
талургійному заводі «Pokoj» у Ново-
му Битомі, а згодом металургійному 
заводі «Baildon» у Катовицях. У 1928 
– 1939 роках опублікував близь-
ко 130 робіт польською, нiмецькою 
та українською мовами з царини 
металургії. На початку 1945 р. був 
ув’язнений НКВС та депортований 

до СРСР — на заслання в Абезі в Ка-
релії.

У міжвоєнний та післявоєнний 
період із краківською Гірничо-ме-
талургійною академією було також 
пов’язано двоє інших українських 
емігрантів — професори Микола Чи-
жевський (1890 – 1951) та Микола 
Дубовицький (1903 – 1985), а з Ґлі-
віцькою політехнікою — професор 
Юзеф Галанка. У вугільній промис-
ловості в Польщі працював інженер 
Теофіль Кульчицький — інженерно-
технологічний працівник копальні 
«Kleofas» та «Pawel», після ІІ світової 
війни — директор копальні «Pokoj». 
Високого рівня спеціалістом, також 
у гірничо-добувній галузі, був інже-
нер Орест Шніцер-Спіральський, 
у післявоєнній Польщі — дирек-
тор копальні «Piast», «Rokitnica» та 
«Ziemowit». Великий внесок у розви-
ток сухопутної інженерії зробив син 
генерала Дмитра Жупінаса (1892 
– 1968) — організатора робітничих 
бригад із таборів для інтернованих 
українських вояків у 1921 – 1924 
рр., які будували, між іншим, цемент-
ний завод у Рейовці біля Холма та 
цукровий завод у Новій Всі в Мазо-
вії. Інженер Богдан Жупінадзе (нар. 
1930 р.) — генеральний проектант 
будівництва алюмінієвого комбіна-
ту у Скавіні, Кутні, в Хорватії та інших 
країнах.

У царині водного господарства 
ІІ Речі Посполитої суттєве значен-
ня мали праці колишнього ректора 
Української господарської академії 
у Подєбрадах — професора Івана 
Шовгеніва (1874 – 1943), який після 
прибуття до Польщі став консультан-
том Міністерства сільського госпо-
дарства Речі Посполитої та автором 
багатьох експертиз, розвідок і кни-
жок з гідрології. Схожу роль у геоде-
зії відіграв генерал Микола Коваль-
Медзвецький (1868 – 1929). 

Автором багатьох статей, при-
свячених військовій справі, був 
генерал Павло Шандрук (1889 – 
1979), удостоєний ордена Virtuti 
Militari за заслуги під час оборо-
ни Польщі 1939 р. У 1947 р. він пи-
сав: «Я воював за Польщу, бо вва-
жав, що тим самим воюю за Україну 
[…]. А як буде потреба, то ще раз во-
юватиму за Польщу! З таких же са-
мих причин. Польща була моєю дру-
гою Батьківщиною». Він автор статей 
у Польській військовій енциклопе-
дії (Polska Encyklopedia Wojskowa), а 
також статей про польсько-україн-
ські відносини у XX ст., зокрема роз-
відки: Operacyjne dokumenty Sztabu 
Armii URL, яка увійшла до публікації 
під заголовком: Dzialalnosc wojska 
ukrainskiego w wojnie 1920 r. Geneza 
umowy polsko-ukrainskiej. (1933). 

Численні емігранти та їхні діти 
зробили значний внесок у службу охо-
рони здоров’я, зокрема в медичних 
закладах Варшави (Євген Лукасевич, 
Іван Липа), Тарнова (Іван Липа, Мо-
дест Левицький, Василь Совачів, Пе-
тро Рощинський), каліської землі (Бо-
рис Леонтєв, Олександр Даїн, Михай-
ло Васильченко, Іван Очеретько, Олек-
сандр Плітас, Микола Равич, Павло 
Садовник, Юрій Добриловський, Ми-
кола Нездіминога, Світлана Харченко, 
Олена Мельничук-Кобизська). Їхню ді-
яльність продовжували нащадки. Се-
ред них був і син Олександра Щерба-
ня — Юрій, професор медичних наук, 
ректор Медичної академії у Варшаві 
(1979 – 1981), член міжнародних ор-
ганізацій, у тому числі директор Євро-
пейського бюро Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я 
(ВООЗ-WHO).

Олександр КОЛЯНЧУК

Українські емігранти 
в польській науці та культурі

Олена Теліга
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Вагомий внесок у 
розвиток українського і 

польського мистецтва зро-
били еміграційні живописці, гра-

фіки та архітектори, які опинили-
ся після 1920 р. у Польщі: Микола 
Битинський (1893 – 1972), Зіно-
вій Подушко (1887 – 1963), Павло 
Ковжун (1896 – 1939), Віктор Цим-
бал (1901 – 1968), Василь Масю-
тин (1884 – 1955), Петро Холодний 
(1876 – 1930), Юрій Магалевський 
(1876 – 1935), Олександр Шолохов 
(1896 – 1981), Олександр Ляшен-
ко (1883 – 1944), Василь Хмелюк 
(1903 – 1986), Валентин Сімянців 
(1899 – ?), Артем Корнійчук (1898 
– 1978), Микола Бутович (1895 – 
1961), Михайло Бабій (1899 – ?), 
Сергій Тимошенко (1889 – 1950), 
Василь Требушний (1887 – 1943), 
Павло Запоріжський (1892 – 1971), 
Борис Палій-Неїло (1876 – 1956), 
Василь Дядинюк (1900 – 1945); ви-
пускники Академії мистецтв у Вар-
шаві, члени групи українських жи-
вописців «Спокій»: Петро Андрусів 
(1906 – 1981), Петро Мегик (1899 
– 1992), В’ячеслав Васьковський 
(1904 – 1976), Володимир Побула-
вець (1898 – 1929), Микола Щер-
бак (1895 – ?), Олександр Яким-
чук (1899 – 1970), Дмитро Дунаєв-
ський (1869 – 1944), Євген Бутович 
(1895 – 1943); випускники Краків-
ської академії мистецтв: Сергій 
Литвиненко (1898 – 1964), Леонід 
Перфецький (1901 – 1977), Олекса 
Харків (1897 – 1939), Василь Кри-
жанівський (1891 – 1929), Василь 
Перебийніс (1895 – 1966), Ольга 
Мариняк (1904 – 1939), Олекса 
Третяков, Сава Стовбуненко, Олек-
са Карпенко, Ярослав Кириленко 
(1913 – 1977).

На увагу заслуговують експо-
новані в польських музеях робо-
ти Михайла Добряка, випускника 
факультету мистецтв університе-
ту ім. Стефана Баторія у Вільню-
сі, почесного громадянина міста 
Каліша, який свої твори з вистав-
ки в Торонто передав організаці-
ям польської діаспори у США. Ве-
лику популярність у Польщі мали 
твори Олександра Ляшенка (1883 
– 1944), випускника Константи-
нівської школи артилерії та Ака-
демії мистецтв у Петербурзі, учня 
Є. Волкова та І. Рєпіна, а 1918 р. ві-
це-консула України в Москві. Після 
прибуття до Польщі мешкав у дру-
жининому маєтку у Волі-Сосновій, 
а опісля — у Влоцлавку. Здобув 
славу «оригінального художника». 
Його мистецтво порівнювали із 
творчістю польських мариністів та 
з полотнами Івана Айвазовського. 
Свої твори презентував на 62 ви-
ставках у Польщі та Берліні, Брюс-
селі, Гамбурзі, Каїрі, Луксорі та Па-
рижі. Частина з них знаходиться в 
музеях у Влоцлавку та Лодзі. Був 
засновником і певний час головою 
Об’єднання куявських артистів-ху-
дожників та ініціатором створення 
Товариства друзів мистецтв.

В історію міста Лодзі на трива-
лий час записався Зіновій Подушко 
(1887 – 1963). Після того, як 1921 
р. залишив табір для інтернованих 
у Ланьцуті, жив постійно в Лодзі. 
Одна з його виставок в Об’єднанні 
польських графіків 1925 р. викли-
кала такі відгуки: «З лодзьких ар-
тистів презентували свої роботи 
Леонтина Землувна та […] Зіновій 
Подушко, який приніс подих оригі-
нального мистецтва з українських 
полів». Усю свою артистичну спад-
щину він залишив у Польщі. Своїми 

фільмовими рекламами просла-
вився Олександр Шолохов, тобто 
Ян Новак (1896 – 1981), який пра-
цював у Познані, а цікавим дере-
воритом, що зображував Маршала 
Ю. Пілсудського, популярність здо-
був Василь Масютин (1884 – 1955). 
В’ячеслав Васьковський (1904 – 
1976) цілий свій творчий доробок 

залишив у Варшаві, а будучи про-
фесором Академії мистецтв, ви-
ховав також численну групу послі-
довників. Заслуги в популяризації 
української культури та мистецтва 
у Польщі, перш за все творчості ху-
дожників, мав Петро Мегик (1899 
– 1992), випускник Варшавської 
академії мистецтв та засновник 
об’єднання «Спокій». У міжвоєнний 
період він був учителем малюван-
ня у школах, а згодом візитатором. 
Учителюванням займався також 
під час ІІ світової війни. Він же ав-
тор пам’ятників на православному 
цвинтарі на варшавській Волі, при-
свячених учасникам боїв за неза-
лежність України 1917 – 1921 рр. 
Значний внесок в едукацію моло-
дих художників зробили виклада-
чі Краківської академії мистецтв, 
а саме Василь Требушний (1887 – 
1943) та пов’язаний з емігрантами 
Леон Ґец (1896 – 1971). Їхню спад-
щину продовжував Юрій Новосіль-
ський (1923 – 2011), син Стефа-
на, учасника визвольних змагань 
1920 р., діяча «Просвіти» та «Рідної 
школи» у Кракові. Відкривачами 
та організаторами першої вистав-
ки Епіфанія Дровняка (Никифора) 
в Парижі були випускники Акаде-
мії мистецтв у Кракові — Роман Ту-
рин (1900 – 1979) та поручник Ар-
мії УНР Василь Перебийніс (1895 
– 1966). Відновленням поліхромії 
у королівських палатах на Вавелі 
та фресок у Ягеллонській бібліотеці 
займався колишній поручник укра-
їнської армії, співавтор пам’ятника 
українським воякам у Ланьцуті, ви-
пускник Краківської академії мис-
тецтв Олександр Харків (1897 – 
1939). 

Численні приклади сакрально-
го живописного мистецтва, авто-
рами яких були українські емігран-
ти, збереглися (на жаль, більша 
частина зазнала руйнувань) у кіль-
кох церквах Прикарпаття та в при-
ватних збірках. Їх авторами були: 
Петро Холодний, Павло Запоріж-
ський, Борис Палій-Неїло, Павло 
Ковжун, Микола Прасіцький, Се-
мен Остапчук, Сергій Стельмащук, 
Дмитро Ґонта. Багато інших худож-
ників під час існування таборів для 
інтернованих (1920 – 1924) органі-
зовували виставки своїх робіт, а та-

кож малювали картини, які прода-
валися по всій Польщі. Таку діяль-
ність виконували також після роз-
пуску таборів багато їхніх учнів, які 
мали живописні майстерні. До них 
належав Микола Маркович (1898 
– 1968), поручник армії УНР, у 1940 
– 1944 рр. парох української пра-
вославної церкви св. Покрови в 
Каліші, відтак у Почдамі.

Інтерновані вояки значною мі-
рою спричинили популяризацію 
музики, народних танців та укра-
їнського театру в Польщі. Першо-
прохідцями в цій царині були: со-
тник Созонат Калмуцький — орга-
нізатор старшинського хору 3-ї За-
лізної дивізії, сотник Дмитро Котко 
— засновник Українського наддні-
прянського хору та підполковник 
Сергій Сологуб, засновник хору 
штабу Армії УНР у таборі в Пйотрко-
ві-Трибунальському, а згодом укра-
їнського національного хору ім. Ми-
коли Лисенка у Варшаві. Загалом 
вони виступили на сотнях концер-
тів у багатьох місцевостях Польщі, 
а хор Сологуба не раз виступав в 
ефірі Польського радіо. Продовжу-
вачем хору Сологуба під час ІІ сві-
тової війни був чоловічий україн-
ський хор Володимира Божика. 
Українські пісні становили значну 
частину програми слов’янської ка-
пели Віталія Левицького, секрета-
рем якої був офіцер УНР Іван Сто-
рожук-Вознюк. Після ІІ світової ві-
йни на польських оперних сценах 
велику популярність мав син офі-
цера Армії УНР Володимир Дени-
сенко, соліст Сілезької та Варшав-
ської опер, який виступав також у 
складі українського хору «Журав-
лі». Він продовжував давні тради-
ції українських артистів, що висту-
пали на польських оперних сценах: 
Олександра Мишуги, Соломії Кру-
шельницької, Михайла Голинсько-
го, Модеста Менцинського, Василя 
Тисяка, Михайла Ольхового, Зено-
на Дольницького та інших. 

Значний внесок у польську су-
часну музику зробив Славомир Ка-
чоровський (нар. 1956 р. у Лодзі) 
— композитор і педагог. Звичай-
ний професор музичної академії 
ім. Ґражини та Кєйстута Бацеви-
чів у Лодзі, автор інструментальних 
композицій, сольних, камерних, 
для оркестру, вокально-інструмен-
тальних, хорових («Отче наш» на мі-
шаний хор); член журі закордонних 
та національних конкурсів — ком-
позиторських і виконавчих. Лауре-
ат національних композиторських 
конкурсів. Його твори виконували-
ся в Польщі та поза її межами як на 
фестивалях сучасної музики, так і 
на виконавчих конкурсах. Популя-
ризатором українських танців і ор-
ганізатором шкіл танцю був балет-
мейстер Василь Авраменко, а теа-
тру — Теодора і Назар Обідзінські 
та Анатолій Корнилецький. Їхній 
почин продовжували в народній 
Польщі у Кліщелях на Підляшші чле-
ни тих труп — Андрій Німий та Олек-
сандр Щербань.

Українські емігранти відзнача-
лися також активністю в політич-
ному житті міжвоєнної Польщі. Чис-
ленна їх репрезентація була в Сей-
мі та Сенаті. У 123-ій особовій групі 
українців-парламентаріїв було 26 
сенаторів та 97 послів. Серед них 
17 були пов’язані з українськими 
визвольними змаганнями у 1917 
– 1921 рр. У Сеймі першого скли-
кання на 20 послів 11 були колиш-
німи діячами УНР, а в Сенаті першо-
го скликання — 4 з 6. Кілька пра-

цювали в Сеймі та Сенаті до кінця 
існування ІІ Речі Посполитої. Лише 
в парламенті першого скликання 
вони внесли 104 запити і 50 депу-
татських заяв. Крім заяв регіональ-
ного значення стосовно Холмщини, 
Підляшшя, Волині та Поділля. Укра-
їнський клуб заявив гострий про-
тест, називаючи рішення Ради ам-
басадорів (послів) від 14 березня 
1923 р. стосовно Східної Галичини 
зґвалтуванням права на самовиз-
начення. Серед реалізованих заяв 
у Сеймі важливим був постулат по-
сла Василя Дмитріюка стосовно 
матеріальної допомоги для інтер-
нованих вояків Армії УНР.

У різний час сенаторами і по-
слами в польському парламенті, 
які мали вже досвід праці в структу-
рах УНР та її військових установах, 
були сенатори: Михайло Черкав-
ський (1878 – 1929), Дем’ян Герш-
танський (1865 – 1936), Олексан-
дер Карпінський (1867 – 1929) — 
член Української Центральної Ради 
1917 р., Іван Макух (1872 – 1946), 
Лев Маркович (1881 – 1930), Ми-
кола Маслов (1880 – 1942), Василь 
Мудрий (1893 – 1966), Сергій Тимо-
шенко (1881 – 1950) — член Укра-
їнської Центральної Ради 1917 р.; 
посли Сейму: Євген Богуславський 
(1883 – 1948), Максим Чучмай 
(1887 – 1936), Василь Дмитріюк 

(1890 – 1973), Василь Комаревич 
(1891 – 1927), Сергій Козицький 
(1883 – 1941), Семен Любарський 
(1878 – 1944) — член Української 
Центральної Ради 1917 р., Василь 
Мохнюк (1895 – 1940), Сергій На-
зарук (1896 – ?), Іларіон Павлюк 
(1875 – 1961), Степан Скрипник 
(1898 – 1993), Михайло Тележин-
ський (1886 – 1940) — член Укра-
їнської Центральної Ради 1917 р., 
Юрій Тимошук (1880 – ?), Антін Ва-
синчук (1885 – 1935) — член Укра-
їнської Центральної Ради 1917 р., 
Павло Васинчук (1893 – 1944), 
Іван Власовський (1883 – 1969), 
Мартин Волков (1892 – 1972).

У парламенті першого скликан-
ня Українська парламентарна ре-
презентація (УПР) була осередком 
формування українських політич-
них угруповань на території, яка 
до Першої світової війни належала 
Росії. З цією метою використову-
вався досвід політиків, пов’язаних 
з будівництвом у 1917 – 1920 рр. 
української державності. Парла-
мент наступних скликань став шко-
лою політичного життя та місцем, 
де численна група українських по-
літиків дієво працювала за відбу-
дову Польської держави. У 1930-ті 
роки УПР була осередком, який на-
магався довести до порозуміння з 
польськими очільниками стосовно 
внутрішніх справ, виступала також 

на міжнародній арені. Проте це не 
принесло сподіваних результатів, а 
негативні наслідки прийшли під час 
Другої світової війни.

Еміграційні вчені долучили-
ся також до ініціативи створен-
ня в Польщі українського вищо-
го навчального закладу. На жаль, 
не вдалося продовжити діяльнос-
ті Українського народного універ-
ситету, який створено у Ланьцуті, 
а потім перенесено до Стшалко-
ва. Недовго проіснував також під-
пільний Український університет у 
Львові, де викладачами були емі-
гранти з Наддніпрянщини. Прова-
лом закінчилися також пізніші пла-
ни відкриття Українського універ-
ситету в Луцьку, Станіславові чи 
Перемишлі. 

Український центральний ко-
мітет у Польщі намагався створити 
Український національний універ-
ситет у Варшаві. Першим етапом 
було зібрання групи викладачів 
(А. Лотоцький, В. Біднов, І. Шовге-
нів, М. Кордуба, Р. Смаль-Стоцький, 
Р. Сулятицький, М. Ковалевський, 
В. Садовський, К. Мацієвич). Потім 
відкрито (лютий – квітень 1930 р.) 
в осередку Східного інституту Вищі 
українські курси (як основа вишу), 
на яких реалізовано цикл лекцій з 
історії, етнографії, політики, україн-
ської мови, військової справи. Про-
те і цей проект зазнав невдачі. Ще 
під час тривання курсів, 13 берез-
ня 1930 р., згідно з розпоряджен-
ням Ради міністрів Речі Посполитої 
від 7 лютого, Міністерство освіти 
надало статут новоствореному на-
вчальному закладу — Українсько-
му науковому інституту (УНІ). За-
вдання інституту — дослідження з 
царини економіки, історії та куль-
тури України, в тому числі історії 
Церкви та польсько-українських 
взаємин, а також підготовка науко-
вих кадрів. Там також розроблюва-
лися концепції державного устрою 
майбутньої незалежної Україн-
ської держави. Керівником інсти-
туту став професор Олександр Ло-
тоцький, секретарем — професор 
Роман Смаль-Стоцький, керівни-
ками кафедр: історії та права — 
О. Лотоцький, літератури — профе-
сор Богдан Лепкий, а економічних 
наук — професор Валентин Садов-
ський.

Діяльністю інституту керува-
ла колегія у складі: О. Лотоцький, 
Р. Смаль-Стоцький, В. Садовський 
та Б. Лепкий. Згідно з її рішення-
ми, наукова діяльність проводила-
ся в рамках семінарів і тематичних 
комісій. Керівниками економічно-
го семінару призначено професо-
ра Костя Мацієвича та професора 
Валентина Садовського, а секре-
тарем — інженера Євгена Ґловін-
ського. Невдовзі керівником се-
мінару став професор Іван Шов-
генів — колишній ректор Укра-
їнської господарської академії в 
Подєбрадах.

За час діяльності УНІ наукові 
співробітники зібрали майже 10 
тис. томів наукової літератури кіль-
кома мовами шляхом обміну пу-
блікаціями з бібліотеками Швеції, 
Югославії, Чехословаччини, Угор-
щини, Румунії, Австрії, Німеччини та 
Італії. Налагоджено також співро-
бітництво з Академією наук Руму-
нії. УНІ провів у 1930 – 1939 роках 
разом 53 семінарійні симпозіуми. 

Поч. у № 61. 
Закінчення — 

в наступному номері

Богдан Лепкий
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Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині

Колективізація
Запровадження колективізації озна-

чало не лише розворот на 180 градусів 
від тих гасел, під якими у 1917 – 1920 ро-
ках більшовики захопили владу в Укра-
їні. Вона неминуче вела до нової війни 
комуністичної влади з безжально обма-
нутим народом, адже колгоспне госпо-
дарювання не мало жодних традицій в 
українських селян і могло асоціюватися 
хіба що з ненависним кріпосним ладом 
часів колишньої Російської імперії в най-
гірших його проявах.

Після поразки української революції 
1917 – 1921 років нація була обезголов-
лена, адже українська еліта або загинула 
в боях та від репресій, або ж змушена була 
шукати порятунку від неминучої загибелі в 
еміграції. Це принесло свої негативні на-
слідки, оскільки повстання відбувалися сти-
хійно, локально і практично не мали шансів 
на успіх. Більше того, окупаційна влада пе-
редбачала подібну реакцію народних мас на 
примусове зганяння людей в колгоспи, тож 
діяла на випередження. Україною прокоти-
лася кампанія з масового вилучення зброї, 
а можливі ватажки і активісти протестних 
виступів, яких і до того ціле десятиліття не-
впинно винищували, оголошувалися «курку-
лями» і потрапляли під жорстокі лещата дер-
жавного репресивного апарату (так зване 
«розкуркулення»).

І все ж таки насильницька колективі-
зація та безжальне «розкуркулення» набу-
ли таких масштабів, що зачепили інтереси 
кожного українського селянина. Залишати-
ся осторонь від свавілля урядовців, відсиді-
тися, відмовчатися вже ставало просто не-
можливим. Тож українське село, яке завжди 
було центром опору більшовицькій політиці, 
не могло не повстати.

Вже навесні 1930 р. селянські протести 
і виступи набули масового характеру, фак-
тично вся Україна повстала проти гніту мос-
ковського Кремля. У 1930 р. відбулося май-
же 4,1 тис. масових виступів проти комуніс-
тичного режиму, що охопили всю територію 
республіки, і в яких, за оцінками фахівців, 
взяли участь понад 1,2 млн осіб.

Переважали відносно мирні форми 
спротиву: лайки, погрози, прокльони, уїд-
ливі репліки на адресу більшовицького ке-
рівництва. Селяни виходили з колгоспів, за-
бирали назад своє майно, звільняли аре-
штованих односельців, не допускали в села 
представників влади, нападали на ненави-
сні бригади. Розповсюджувалися листівки, 
прокламації, анонімки з погрозами на адре-
су надто заповзятливих місцевих активістів. 
Однак нерідко відбувалися і збройні висту-
пи проти антинародного комуністичного ре-
жиму: збройний опір колективізації, вбив-
ства, побиття, підпали будинків активістів і 
колгоспних керівників, міліціонерів. У бага-
тьох селах України радянську владу тимча-
сово ліквідували. Однак виступи були сти-
хійними і розрізненими, тож їх порівняно 
швидко придушували добре озброєні й під-
готовлені війська. І все ж відчайдушний опір 
українських селян, його масштаби змусили 
Й. Сталіна призупинити форсовану колекти-
візацію. Але влада не збиралася відмовля-
тися від узятого курсу, лише коригувала так-
тику і стратегію та вдосконалювала репре-
сивну машину, готуючись до подальшого на-
силля над непокірними.

Новий наступ розпочався 1931 року. 
Хлібозаготівельна кампанія і голод, який 
охопив Україну наступної весни, лише за-
гострив антикомуністичні настрої в україн-
ському суспільстві. За перші 7 місяців 1932 
року органи ДПУ зафіксували в Україні по-
над 900 масових протестних виступів. Від-
так геноциду українців, відомому як Голо-
домор 1932 – 1933 рр., передували понад 
5000 повстань.

* * *
Чернігівщина була неспокійним регіоном, 

а величезні лісові масиви на півночі області 
сприяли діям партизанських загонів. Широ-
кого розголосу набули травневі події 1930 р. 
у селі Боршні на Прилуччині, де справа ледь 

не дійшла до походу на райцентр, а розсіяти 
натовп вдалося лише після перестрілки.

Тоді ж, викривши «підпільну організацію» 
в селі Головеньки Борзнянського району, ор-
гани ДПУ спланували ще одну операцію, на 
кшталт провокативного «Тресту», що в під-
сумку вилилося у вигаданий «Лівобережний 
штаб повстанських військ визволення Укра-
їни (Борзнянський центр)» з осередками у 
Чернігові, Ніжині, Конотопі, Сновську, Коро-
пі, Корюківці, Ічні, Вертіївці, Прилуках, Ром-
нах. Усього було заарештовано 3400 осіб, 
більшість з яких розстріляли.

Одне з наймасовіших селянських по-
встань на Лівобережній Україні, що навес-
ні 1931 р. охопило Городнянський та сусід-
ні Ріпкинський, Сновський, Менський і Со-
сницький райони Чернігівщини, очолив 
Яким Гнатович Рябченко — мешканець села 
Тупичева Городнянського району. За деяки-
ми свідченнями, у вирішальній фазі проти-
борства бої між повстанцями і каральною 
«пролетарською дивізією» тривали близько 
трьох тижнів.

У доповідній записці ДПУ УСРР від 1 лю-
того 1932 р. про ситуацію в Чернігівській об-
ласті сповіщалося, що спеціально відрядже-
на група керівників ДПУ УСРР виявила і лік-
відувала 34 повстанські групи, 19 бандгруп, 
заарештувала 224 терористи, а загалом в 
області заарештували 7861 людину.

Навіть у розпал голодування, в серпні 
– листопаді 1932 р., у Чернігівській області 
факти виступів «проти лінії партії» мали місце 
в 42 селах і 20 районах.

Неспокійна осінь 
1932-го

Радянська влада старанно прихову-
вала всі випадки протестних акцій під 
час колективізації та Голодомору, доку-
ментація про подібні події завжди мак-
симально засекречувалася. Відтак офі-
ційна пропаганда формувала таку собі 
матрицю «щасливого» життя народу в 
«найкращій» країні світу. А іноді дошку-
ляли «продовольчі труднощі» — напри-
клад, у 1932 – 1933 роках. Тож багато 
хто й сьогодні погано уявляє справжні 
масштаби народного опору.

«Спецдонесення» за останній квартал 
1932 року про «випадки терактів» на тери-
торії Чернігівської приміської смуги (сучас-
ний Чернігівський район Чернігівської об-
ласті), як і всі інші подібні документи, мав 
обов’язковий гриф «цілком таємно».

Отже, як реагували люди на заслання та 
арешти «розкуркулених» і «ворогів», закрит-
тя церков, реквізицію (іншими словами — 
конфіскацію) продовольства і загрозу не-
баченого голоду?

19 жовтня 1932 року в селі Шибиринів-
ка поблизу сільради скоєно замах на її го-
лову Пасічного Кирила Тимофійовича. Утім, 
обійшлося — постріл із «гладкоствольної 
зброї» спричинив лише незначне поранен-
ня.

16 листопада в селі Кувечичі спалахну-
ла пожежа в дитячих яслах колгоспу імені 
Р. Люксембург. Підозрюють підпал.

19 листопада в селі Пльохові підпал 
колгоспної клуні з хлібом завдав збитків на 
3900 карбованців.

24 листопада в селі Анисові двічі стріля-
ли в голову сільради — не вцілили.

6 грудня о 9-ій годині вечора в селі Ко-
личівка пострілом через вікно вбито ак-
тивіста радянської влади, члена колгоспу 
Ященка Павла Дмитровича. Того ж дня по-
ранення в ногу в селі Кувечичі отримав го-
лова споживчого товариства, член партії 
Шпак Ісак Давидович.

23 грудня в села Табаївка також пострі-
лом через вікно вбито члена ревізійної ко-
місії колгоспу Пінчука Миколу Даниловича.

27 грудня на залізничному роз’їзді 
Осняки застрелено голову КНС (комітету не-
заможних селян) і завгоспа колгоспу села 
Гучина Ріпкинського району Бжолу Павла 
Федоровича. 

Між тим, зведення охопило далеко не 
всі випадки народної помсти радянським 

активістам — учасникам злочинних кампа-
ній того часу. Так, у ніч на 12 листопада но-
вий замах на вже згадуваного голову Ши-
биринівської сільради Пасічного Кирила 
виявився фатальним для останнього. Його 
вбито пострілом через вікно в сусідньому 
селі Москалі. Зловмисники влізли до при-
міщення і забрали в Пасічного револьвер 
та гаманець. Пізніше міліція рапортувала 
про розкриття вбивства. Був затриманий 
мешканець села Кувечичі Шостак Михайло 
Степанович, якого обласним судом 16 – 17 
квітня 1933 року засуджено до розстрілу. 
Довгий час каральним органам не вдавало-
ся вийти на слід ще двох співучасників за-
маху — Івана Дем’яновича Гоя та Олексан-
дра Семеновича Олейника, які втекли і пе-
реховувалися невідомо де (можливо, спра-
ва не тільки в добрій конспірації: за даними 
чернігівського дослідника В. Шкварчука, 
двох міліціонерів, які виїхали розслідува-
ти вбивство і по дорозі запили, навіть від-
дали під суд). Утікачів «здали» лише 3 трав-
ня 1933 року: міліція отримала інформа-
цію про перебування Гоя і Олейника в лісі 
поблизу села Мохнатина і зуміла захопити 
обох сплячими. Під час обшуку знайшли ре-
вольвер і гаманець Пасічного.

Як бачимо, доведені до відчаю і загнані 
в куток народні маси чинили опір, як могли, і 
переповнена чаша народного терпіння іно-
ді призводила до кривавих інцидентів.

Зрозуміло, на місце вбитих активістів 
відразу приходили нові. І та ж таки Шибири-
нівка навесні та влітку 1933-го буде серед 
тих населених пунктів поблизу Чернігова, 
де голодування набуло крайніх форм. Вже 
1 квітня 1933 року Чернігівський міськ-
парткомітет КП(б)У змушений був ухвалити 
рішення «виділити відповідну кількість про-
дуктів у фонд громадського харчування» 
колгоспу Шибиринівки. Але це мало допо-
могло: наприкінці травня по Чернігівсько-
му району взято на облік близько 100 гос-
подарств, «які переживали голод», з яких 25 
— у Шибиринівці. На той час померло вже 
6 чоловік, а трупи валялися на вулиці впро-
довж трьох днів (!). За весь 1932 рік у селі 
кількість померлих становила 21 особу, тоді 
як лише у червні 1933 року, в розпал Голо-
домору, — 15, а в липні — 17 (усього за рік 
— 70). Схожа ситуація була і в Москалях 
Шибиринівської сільради: двоє померлих у 
1932 році, 9 — у липні 1933-го (загалом за 
рік — 33). Ці цифри красномовно свідчать, 
чому подеколи уривався народний терпець і 
звичайні українці у відчаї бралися за зброю.

Кругова порука 
в Ковпиті

Не є секретом, що вилучене радян-
ськими активістами майно і продоволь-
ство під час Голодомору-геноциду 1932 
– 1933 років дуже часто осідало в їхніх 
власних кишенях. Аби замісти сліди, іно-
ді «бригади» знаходили повне порозу-
міння з місцевою владою. І тоді виника-
ли справжні мафіозні структури, де рука 
руку миє. Один із найбільш вражаючих ви-
падків стався в селі Ковпита Чернігівсько-
го району Чернігівської області, де злочин-
не угруповання дійшло до того, що нібито за 
невиконання планів заарештували людину, 
яка не тільки виконала хлібоздачу на 100%, 
а й була занесена на «червону дошку».

Усе почалося з приїзду в село уповно-
важеного райпарткому КП(б)У Сидора Ки-
риловича Чорноуса і Миколи Седляра (по-
сада другого в архівних документах не вка-
зана), які швиденько організували бригаду 
з хлібозаготівлі. До складу бригади потра-
пили кращі з кращих — «кримінальники, ху-
лігани, п’яниці» (як уже за кілька місяців їх 
характеризували в міліцейському «спецз-
веденні»):

Пустовойт Павло Миронович — неодно-
разово помічений у крадіжках і хуліганстві, 
в червні 1932 року втік з-під варти в міліції і 
переховувався невідомо де аж до зими;

Гаркуша Федір — колгоспник (але при 
цьому не мав жодного трудодня за весь 
1932 рік!), «хуліган і крадій». 15 жовтня був 

пійманий на крадіжці теляти, утримувався 
під вартою, і на початок 1933 року слідство 
ще не було завершене;

Стеченко Кіндрат — 19-річний колгосп-
ник, підозрюваний у хуліганстві і крадіжці 
свиней;

Пустовойт — «хуліган і п’яниця, неодно-
разово судимий за хуліганство».

Утім, саме такі «достойники» і потрібні 
були для виконання завдань Комуністичної 
партії, які перед ними стояли. Уповноважений 
райпарткому Чорноус і голова Ковпитської 
сільради Бебко дали широкі повноваження 
бригаді: «День і ніч ходити по хатах і прово-
дити обшуки». Що-що, а обшуки робити вони 
вміли, от тільки реквізоване майно забирали 
собі, а в сільраду здавали лише залишки.

Приміром, у колгоспника Микити Петро-
вича Дешка відібрали прихований «куркуль-
ський» хліб, одяг і пуд сала. Одяг і сало брига-
да привласнила, в сільраду здала лише час-
тину майна. Але, коли Дешко звернувся зі 
скаргою в сільраду, голова його арештував 
і не дозволив нікуди жалітися — нічого па-
тякати зайве і зводити наклеп на людей, за-
йнятих важливими державними справами.

29 грудня 1932 року бригада вчинила 
обшук у 32-річного колгоспника Івана Пан-
телійовича Пустовойта, реквізували хліб, 
одяг, однорічного кабана і різні продукти. 
Зрозуміло, ніякого опису не робилося, а час-
тину знайденого активісти традиційно при-
власнили. А щоб Пустовойт не скаржився, 
голова сільради заарештував і його.

Далі настала черга одноосібника-се-
редняка Сави Терешковича Пустовойта. Він 
хоча і не вступив до колгоспу, однак сумлін-
но виконав план хлібозаготівлі на 100% і 
був занесений на сільську «червону дошку» 
пошани. Зразок для інших, одним словом. 
Ніяких додаткових планів Саві Терешкови-
чу не доводили. Однак і в нього забрали із 
клуні весь необмолочений хліб, а самого за-
арештували.

На початку січня 1933 року затята бри-
гада забрала весь хліб із ковпитських мли-
нів, навіть у тих, хто вже виконав плани хлі-
бозаготівлі — наприклад, у жителя села Жи-
диничі (нині Червоне) Федора Герасимовича 
Дейнеки.

Проте в поле зору міліціянтів «бригада» 
потрапила не через свавільні дії (!), а тому, 
що «весь зібраний хліб розбазарюється, об-
ліку ніякого не ведеться, сільрада ніде не ре-
єструє кількості і в кого забрано хліб. Гроші 
за забраний у селян хліб сільрада не випла-
чує». Одним словом, виконання планів хлі-
бозаготівлі по селу не покращилося, через 
що активісти й потрапили на замітку до си-
ловиків.

А як же покарали невиправних «кримі-
нальників, хуліганів і п’яниць»? Не сумнівай-
теся, саме так, щоб іншим не кортіло: 1) про-
інформували секретаря райпарткому КП(б)У; 
2) виключили з лав Комуністичної партії…  
Кіндрата Стеченка. Того самого 19-річного 
колгоспника, підозрюваного у хуліганстві 
і крадіжці свиней. Прикметно, що свавіль-
ні арешти, здійснені головою сільради, осо-
бливого резонансу в охоронців закону не 
викликали…

* * *
У сучасній незалежній Україні дослі-

дження та осмислення боротьби україн-
ського селянства на Чернігівщині проти 
комуністичної колективізації з неодмін-
ним «розкуркуленням» наприкінці 1920-
их – першій половині 1930-их років, вста-
новлення поіменно героїв опору і жертв 
злочинів комуністичного терористично-
го режиму проти людяності, більшовиць-
ких злодіянь актуально як ніколи. Сучас-
ний російський агресор та керована ним 
п’ята колона і агентура у XXI столітті тіль-
ки модернізують та адаптують вже відпра-
цьовані форми і методи захоплення країн 
і утримання народів під своєю владою.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті, 

м. Чернігів
За матеріалами Державного архіву 

Чернігівської області
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Після початку збройної агресії 
Росії проти України юристи РФ не 
припиняють дивувати світ. То вони 
скасовують, на їхню думку, неправо-
мірне рішення про приєднання Кри-
му і Севастополя до УРСР, то скасо-
вують газові угоди і договір про базу-
вання Чорноморського флоту в Укра-
їні, то визнають незаконним рішення 
про розпад СРСР. Тепер намагалися 
оскаржити зречення імператора Ми-
коли ІІ від російського престолу…

З одного боку, їхні дії позбавлені 
здорового глузду. Ми сміємося з них і 
не сприймаємо цих кроків усерйоз, за-
буваючи, що саме такі «жарти» стають 
підставою для агресивних випадів з 
боку кремлівських шизофреників. 

А могли би діяти асиметрично. 
Бити їх їхньою ж зброєю. Як? Давай-
те поміркуємо над варіантами.

Скасувати рішення про 
передачу Таганрога зі 

складу УСРР до РРФСР?
Чим обґрунтувала російська Ген-

прокуратура анексію Криму? Тим, що 
Конституція СРСР 1936 року «питан-
ня затвердження зміни кордонів між 
союзними республіками відносила до 
ведення СРСР в особі його вищих ор-
ганів державної влади та органів дер-
жавного управління і не передбача-
ла повноважень Президії Верховної 
Ради СРСР з питання про зміну терито-
рій союзних республік». Відповідно та-
ких повноважень не було ніби й у Пре-
зидії Верховної Ради РРФСР.

А тому, мовляв, укази Президії 
Верховної Ради СРСР і Верховної Ради 
РРФСР про передачу Кримської об-
ласті зі складу Росії до складу України 
неконституційні.

Водночас саме постановою Пре-
зидії ЦВК СРСР від 16 жовтня 1925 
року від України Росії був переданий 
ряд районів Таганрозького і Шахтин-
ського округів з відповідними містами.

Оскільки Конституція 1924 року та-
кож відносила питання зміни територій 
до виключного відання союзного ЦВК — 
маємо, за логікою прокуратури РФ, по-
вне право дану постанову оскаржити.

Скасувати рішення 
про приєднання УСРР 

до Радянського Союзу?
Як свідчить наша історія, 30 груд-

ня 1922 року Українська СРР разом із 
Російською СФРР, Білоруською РСР та 
Закавказькою СРФР (Грузія, Вірменія, 
Азербайджан) увійшла до складу СРСР 
на федеративних засадах. А фактично 
— була анексована, втрачаючи таким 
чином номінальну незалежність, яку 
мала доти.

Питання це досить детально дослі-
див Геннадій Єфіменко, київський іс-
торик. Він перебрав купу історичних 
документів: офіційних листів від укра-
їнських партійно-державних органів 
до Москви і відповідей на них, журна-
лів, газет, календарів тощо.

Висновок науковця, підкріплений 
численними паперами, однозначний: 
30 грудня 1922 року про створення 
СРСР було лише задекларовано, проте 
не введено в дію союзного договору.

От вам і підстава для оскарження.

Скасувати рішення про 
саме утворення УСРР?

Радянська історіографія веде істо-
рію УРСР від 25 грудня 1917 року.

Саме 17 грудня 1917-го більшови-
ки скликали Перший Всеукраїнський 
з’їзд Рад робітничих, солдатських та се-
лянських депутатів. Проте поміж 2500 
учасників з’їзду більшовицьких пред-
ставників було лише від 60 до 130, за 
різними даними. Звичайно, «червоні» 
не могли захопити владу в Україні в ле-
гальний спосіб при такому розкладі сил.

Відносно невелика кількість біль-
шовицьких делегатів на з’їзді була не 
випадковою — це відображення ре-
альної картини впливу ленінців на 
українській території.

У ході дискусії проявилася зна-

чна розбіжність у поглядах делегатів 
на національну політику в Україні. Де-
хто навіть радив відкликати з Півден-
но-західного фронту збільшовичений 
гвардійський корпус і кинути його на 
Центральну Раду. Такі заяви виклика-
ли гострий осуд більшості з’їзду.

Маневр українських комуністів не 
вдався: замість вибрати нову «слухня-
ну» Центральну Раду, з’їзд висловив 
діючому складу ЦР абсолютну довіру.

Зрозумівши, що в Києві вони про-
грали, більшовики, разом із фракцією 
російських соціалістів-революціоне-
рів, покинули з’їзд і переїхали до Хар-
кова, де саме тоді проходив з’їзд Рад 
Донецького та Криворізького басей-
нів. У результаті це збіговисько прого-
лосило себе Першим Всеукраїнським 
з’їздом Рад, який обрав Центральний 
виконком і Народний секретаріат — 
тобто перший квазіуряд Української 
радянської псевдодержави.

Восени 1917 року, під час виборів 
до Установчих зборів УНР, за більшо-
виків проголосувало лише 10% вибор-
ців — 750 тисяч голосів.

У Росії комуністи спиралися на 
міське населення та пролетарів. В 
Україні ж ці групи були незначними і 
складалися переважно з росіян.

Отже, маємо визнати себе спадко-
ємцями УНР, а увесь період перебуван-
ня України у складі СРСР — окупацією.

У цьому разі ми не матимемо жод-
них територіальних втрат, адже кордо-
ни УНР були значно ширшими від ни-
нішніх і охоплювали,  зокрема, тери-
торію Кубані, частини Донщини, Ста-
родубщину і Східну Слобожанщину 
— нині території Курської, Брянської, 
Білгородської, Воронезької, Ростов-
ської областей, а також Краснодар-
ського і Ставропольського країв РФ.

Скасувати «Березневі 
статті» Хмельницького?

Ще зі шкільного курсу історії відо-
мо, що «Березневі статті» 1654 року 
— це угода між московським царем і 
українською козацькою старшиною, 
пакет документів, які після Переяс-
лавської ради регламентували полі-
тичне, правове, фінансове і військове 
становище України.

Саме на цей документ посилалася 
російська і радянська історіографія, 
обґрунтовуючи внесення українських 
територій до складу Росії.

Хоча з-поміж 11 пунктів «Берез-
невих статей» немає жодного, в яко-
му би йшла мова про приєднання Геть-
манщини до Московського царства чи 
«возз’єднання», а самі статті були ро-
зірвані 30 січня (9 лютого) 1667 року 
Московією, що підписала Андрусів-
ське перемир’я з Річчю Посполитою, 
розділивши українську територію, — 
угоду можна офіційно скасувати. Тоді 
б про легітимність перебування укра-
їнських територій у складі Росії не мо-
гло б бути й мови…

* * *
Однак усі ці кроки є якимись ні-

кчемними і половинчастими. Кожен з 
них передбачає розширення терито-
рії України, кожен з них робить неза-
лежність України безсумнівною — але 
в кожному разі ми все одно залишає-
мося сам на сам із великою ворожою 
державою.

Чи не краще було б, щоб її не було? 
Щоб вона взагалі не народжувалася?...

Як можна це зробити?

Скасувати заснування 
Москви!

Мало хто знає, яким чином на-
справді була заснована Москва.

Вважається, що її збудував князь 
Юрій Долгорукий. Однак отримав ці 
землі князь, м’яко кажучи, незакон-
но. А якщо говорити сучасними термі-
нами, то князь «віджав» землю разом 
із поселеннями в купця Кучки, а коли 
останній не погодився із князем — 
просто стратив його.

А що роблять із землею, яка захо-
плена рейдерами? Правильно: накла-
дають арешт і конфісковують.

Саме це варто зробити з терито-

рією російської столиці.
Зрозуміло, ми вже навряд чи змо-

жемо знайти нащадків купця Кучки, 
тому землю слід повернути у власність 
України-Русі. А Долгорукого заочно су-
дити за рейдерство, самоуправство і 
вбивство.

Усім, кому подобається ідея, про-
поную написати і надіслати до проку-
ратури та міліції відповідну заяву про 
вчинення злочину.

Щоб було простіше, я її вже склав 
і від себе відправив до відповідних ор-
ганів. Приєднуйтеся до флешмобу!

Міністру внутрішніх справ України
Арсену Авакову

Генеральному прокурору України
Віктору Шокіну

___________________ (ПІБ)
Адреса: _________________

Тел._____________________

ЗАЯВА
про вчинення злочину

1146 року, згідно з літописом «Про 
початок Московського князювання», 
який переказав В. М. Татищев, села та 
землі на території сучасної Москви (Во-
робйове, Симонове, Висоцьке, Кулішки, 
Кудрине, Сущове) належали суздаль-
ському боярину Кучці Степану Івановичу.

З невідомих причин боярин впав 
у немилість до суздальського кня-
зя Юрія Долгорукого, який вбив Куч-
ку і заволодів його землями. Згідно з 
літописом, яким користувався Тати-
щев, Кучка хотів бігти до Києва зі сво-
єю дружиною, яка була коханкою Дол-
горукого, але князь наздогнав і вбив 
його в Москві, повернувшись з похо-
ду на Торжок узимку 1146 – 1147 ро-
ків. Тому Москва перший час носи-
ла іншу назву — Кучкове, а район між 
Луб’янкою і Стрітенськими воротами 
до XV ст. був відомий як Кучкове поле.

Юрій Долгорукий був посадовою 
особою — удільним князем і підпоряд-
ковувався Великому князю Київсько-
му, а територія Суздальського князів-
ства входила до складу Київської Русі, 
отже, правовідносини князя і мешкан-
ців князівства належать до відання 
держави Україна як правонаступниці 
Київської Русі.

Підозрюю, що боярина Степана 
Кучку було умисно вбито князем Юрі-
єм Долгоруким з метою заволодіння 
його власністю, а саме — селами Во-
робйове, Симонове, Висоцьке, Куліш-
ки, Кудрине, Сущове та земельними 
ділянками вздовж річки Москва, що 
нині складають територію сучасного 
міста Москва (РФ). 

Дії Юрія Долгорукого містять озна-
ки злочину, передбаченого статтею 
115 КК України (умисне вбивство з ко-
рисливих мотивів) та статтею 191 КК 
України (привласнення, розтрата май-
на або заволодіння ним шляхом зло-
вживання службовим становищем).

Враховуючи вищевикладене, ке-
руючись статтями 55, 56, 214, 215 
КПК України,

ПРОШУ:
1) Прийняти та невідкладно заре-

єструвати подану мною заяву про вчи-
нення злочину до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань та видати мені 
пам’ятку про процесуальні права та 
обов’язки.

2) Розпочати за цією заявою про 
вчинення злочину досудове розсліду-
вання у формі досудового слідства за 
вчинення дій, які мають ознаки складу 
злочину, передбаченого статтями 115, 
191 Кримінального кодексу України.

3) Повідомити мені письмово у 
встановленому законом порядку та 
строк про початок кримінального про-
вадження і закінчення досудового 
розслідування вказаного злочину за 
ст.ст. 115, 191 Кримінального кодексу.

4) Накласти арешт на вкрадене 
майно громадянина Кучки Степана 
Івановича, а саме — на земельну ді-
лянку сучасного міста Москва, до ви-
несення судового рішення у справі.

Дата, підпис
* * *

Дмитро СІНЧЕНКО, 
Всеукраїнська ініціатива 

«Рух Державотворців»
(«Українська  правда», 

26.08.2015)

4 вересня
1888 — американець Джордж 

Істмен отримав патент на фотока-
меру, яка використовувала скру-
чену в рулон плівку, і зареєстрував 
свою торгову марку — «Кодак».

1965 — у київському кінотеа-
трі «Україна» під час прем’єри філь-
му «Тіні забутих предків» відбувся 
мітинг протесту проти нової хвилі 
політичних репресій серед україн-
ської інтелігенції.

Народився: 1809 — Юліуш 
Словацький, польський поет.

Померли: 1907 — Едвард Ґріґ, 
норвезький композитор; 1942 — 
Жигмонд Моріц, угорський пись-
менник; 1985 — Василь Стус, укра-

їнський поет, пе-
рекладач і пра-
в о з а х и с н и к , 
помер у карце-
рі мордовсько-
го табору для 
політв’язнів у 
віці 47 років.

5 вересня
1657 — гетьманом України об-

рано Івана Виговського (до повно-
ліття Юрія Хмельницького).

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

Народився: 1870 — Володи-
мир Сікевич, генерал-хорунжий 
армії Української Народної Рес-
публіки.

6 вересня
1492 — експедиція Колумба 

покинула Старий Світ (порт Сан-
Себастьян, Канарські острови) і ви-
рушила на захід.

1522 — 17 членів експедиції 
Магеллана, що залишилися живи-
ми, завершили першу кругосвітню 
подорож.

Народилися: 1897 — Іван Ми-
китенко, український письменник, 
драматург; 1924 — Михайло Брай-
чевський, український історик, ар-
хеолог.

7 вересня
Народилися: 1726 — Франсуа-

Андре Філідор, французький шахіст 
і музичний композитор, найсильні-
ший шахіст світу ІІ половини XVIII 
століття, один із творців французь-
кої комічної опери. 1870 — Олек-
сандр Купрін, російський письмен-
ник. 1875 — Олександр  Мурашко, 
український живописець, педагог.

Помер: 1962 — Тодось Осьмач-
ка, український письменник.

8 вересня
1636 — заснований Гарвард-

ський університет, найстаріший із 
університетів США.

1989 — у Києві заснований На-
родний рух України за перебудову.

Народилася: 1898 — Наталія  
Ужвій, українська 
актриса театру і 
кіно.

П о м е р л и : 
1709 — Іван Мазе-
па, гетьман Украї-
ни; 1914 — Петро 
Нестеров, військо-
вий льотчик, за-
сновник  вищого 
пілотажу.

9 вересня
1776 — затверджена нова на-

зва Об’єднаних Колоній Америки — 
Сполучені Штати Америки.

Народилися: 1585 — Арман 
Жан дю Плессі, герцог де Ріше-
льє, французь-
кий політичний 
діяч, кардинал; 
1769 — Іван Кот-
ляревський, укра-
їнський письмен-
ник; 1828 — Лев 
Толстой, росій-
ський письмен-
ник.

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

10 вересня
1835 — відкрита перша заліз-

ниця в Німеччині між Нюрнбергом і 
Фюртом, завдовжки 10 км.

1856 — закінчення Кримської 
війни.

Н а р о д и л и -
ся: 1883 — Дми-
тро Донцов, публі-
цист, політичний 
діяч, літературний 
критик, ідеолог 
українського на-
ціоналізму; 1894 
— Олександр До-
вженко, україн-
ський письменник 
і кінорежисер.

11 вересня
1943 — створено державний 

український хор імені Г. Верьовки.
2001 — відбулася серія теро-

ристичних актів у США.
Народилис я: 

1862 — Вільям 
Сідні Портер, аме-
риканський пись-
менник, відомий 
як О.Генрі; 1864 
—  Павло Грабов-
ський, український 

поет.
Померли: 1530 — Костянтин 

Острозький, волинський князь, Ве-
ликий Гетьман Литовський з 1497 
р.; 1971 — Микита Хрущов, перший 
секретар КПРС (1953 – 1964), Го-
лова Ради Міністрів СРСР (1958 – 
1964).

12 вересня
1683 — відбулася Віденська 

битва, в результаті якої об’єднана 
армія Священної Римської імперії 
та Речі Посполитої на чолі з Яном III 
Собеським здобула перемогу над 
османським військом.

1990 — підписаний договір 
про об’єднання Німеччини.

Народилися: 1875 — Олек-
сандр Кошиць, український ком-
позитор, диригент, етнограф; 1921 
— Станіслав Лем, польський пись-
менник-фантаст.

13 вересня
1848 — у Львівському універ-

ситеті створена кафедра україн-
ської мови.

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

Помер: 1693 — Лазар Барано-
вич, український церковний, полі-
тичний та літературний діяч.

14 вересня
1871 — розпочав свою діяль-

ність перший в Україні банк — Хар-
ківський акціонерний земельний 
банк.

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

1939 — у США авіаконструктор 
українського походження  Ігор Сі-
корський підняв у повітря свій пер-
ший гелікоптер VS-300.

15 вересня
1916 — уперше в історії під час 

бойових дій були застосовані танки.
1971 — дванадцять канадців 

із Ванкувера заснували екологіч-
ну організацію «Greenpeace» («Грін-
піс»).

Народилися: 1613 — Франсуа 
де Ларошфуко, герцог,  французь-
кий письменник-мораліст; 1890 — 
Агата Крісті, англійська письменни-
ця; 1918 — Євген Стахів, керівник 
українського підпілля на Донбасі в 
роки Другої світової війни; 1925 — 
Кирило Лавров, російський актор, 
виходець з України.

Померли: 1653 — Тиміш 
Хмельницький, український вій-
ськовий та політичний діяч, стар-
ший син Богдана Хмельницько-
го; 1907 — Іван Карпенко-Карий, 
український драматург, брат 
Миколи Садовського і Па-
наса Саксаганського.

Чому Росії не існує, 
або Хто власник землі під Москвою?

Василь Стус

Наталія
Ужвій

Лев Толстой

Олександр
Довженко

О.Генрі
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Кость (Костянтин) Вілійович Москалець — 

поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, музикант. 
Член Національної спілки письменників України та Асоці-
ації українських письменників. Лауреат Національної пре-
мії України імені Тараса Шевченка 2015 року — за книгу 
літературної критики та есеїстики «Сполохи». Народився 3 
лютого 1963 року в селі Матіївка біля Батурина на Черні-
гівщині в родині письменника Вілія Москальця. Закінчив 
середню школу № 4 в м. Бахмачі, Літературний інститут ім. 
М. Горького в Росії (поезія, 1990).

Один із засновників бахмацької літературної групи ДАК. 
Служив у війську (1981 – 1983), працював на радіозаво-
ді в Чернігові, був учасником Львівського театру-студії «Не 
журись!», виступаючи як автор-виконавець власних пісень. 

Від 1991 р. живе в селі Матіївці у власноруч збудованій Келії Чайної Троянди, за-
ймаючись винятково літературною працею.

13 серпня 2015 року одружився з українською письменницею Богданою Матіяш.
Автор виданих у Києві і Львові книг: поезія — «Думи», «Songe du vieil pelerin» («Пісня 

старого пілігрима»), «Нічні пастухи буття», «Символ троянди», «Мисливці на снігу»; проза 
— «Досвід коронації», «Вечірній мед» (три книги), «Рання осінь», «Келія Чайної Троянди»; 
есеїстика — «Людина на крижині», «Гра триває», «Сполохи».

У 2000 році Віктор Морозов записав диск «Треба встати і вийти», а 2008 року — 
диск «Армія світла». Ці диски складаються з пісень Костя Москальця.

Проза Костянтина Москальця перекладена англійською, німецькою, російською 
та японською мовами, сербською і польською перекладені численні вірші та есе.

Лауреат багатьох літературних премій, у тому числі обласної премії ім. М. Коцюбин-
ського (2005 р.). 

Костянтин МОСКАЛЕЦЬ

Бахмач 
Пасажирський

В одній із найкращих книжок, які тільки 
випало прочитати і яка справила потужний 
вплив на розвиток мого покоління, — у «Грі 
в бісер» Германа Гессе, неперевершено ви-
тлумаченій Євгеном Поповичем, — є місце, 
де письменник розповідає про культиво-
вану касталійцями традицію «життєписів», 
особливу стилістичну вправу для студентів. 
Автор такого життєпису мав завдання пере-
нестися до давнішої культурної доби й вига-
дати собі відповідне життя, уявивши влас-
не «я» в інших умовах і в іншому історичному 
«костюмі». Завдяки таким вправам студен-
ти вчилися розглядати свою особу як мас-
ку, як тимчасову оболонку ентелехії; разом 
із тим, для багатьох авторів життєписи ста-
вали першими кроками на шляху до самопі-
знання. Вони допомагали зайняти шанобли-
ву, а водночас і дещо іронічну поставу щодо 
культури та тутешньо-теперішнього «я», яке, 
відтак, не було вже чимось раз і назавжди 
даним, штивним і невідмінним суб’єктом.

Ще й досі незбагненним для мене чи-
ном події влаштовуються так, що наприкінці 
кожного року я опиняюся на вокзалі. Мушу 
визнати, цих вокзалів було аж занадто в 
моєму житті безпритульного філософа, спо-
вненому незнаних пересічному обивателе-
ві пригод, утіх та поразок, — Львів і Київ, 
Москва і Гамбург, Караганда і Лондон, — 
щоб перерахувати бодай більші з них. Ми-
нулого року це був Бахмач Пасажирський. Я 
грівся біля батареї центрального опалення, 
знічев’я розглядаючи пасажирів, яким, за 
означенням, належав Бахмач. То були пе-
реважно студенти, що квапилися зустріти 
Новий рік удома. На мене ніхто не звертав 
уваги. Раз по раз озивався репродуктор, 
оголошуючи прибуття або відхід чергового 
поїзда. Дядьки пили пиво. Надворі падав 
сніг, сутеніло. З Москви поверталися обтя-
жені торбами заробітчани. Студентство га-
ласувало. Двері скрипіли. Діти вимагали 
жувачок і «кіндер-сюрпризів». У ресторані 
співали: дружний колектив залізничників 
проводжав старий рік, так само — пасажи-
ра або, як казав поет, «рядового пілігрима». 
Дівчата зачісувалися. Потім зникали — на 
віки вічні, за звичаєм, заведеним на вок-
залах усього світу. Натомість з’являлися 
інші. І прибиральниці мили підлогу, висте-
лену квадратовими кахлями. Все було як 
завжди. Я спіткнувся на оцьому «завжди». 
Того передноворічного вечора воно мало 
більш значущий вигляд. Може, тому, що я 
знову опинився на вокзалі наприкінці ще 
одного пережитого року, — і, зауваживши 
цю закономірність, уже не здивувався їй, як 
раніше. Або ж тому, що колообіг пасажирів 
зненацька асоціювався з описом підземно-
го світу в шостій книзі Верґілієвої «Енеїди», 
де так само одні душі прибувають «туди», а 
інші знову відходять «сюди»:

Над берегами, над плесом людські 
племена і народи

В’ються, літають, немовби улітку погожої 
днини

Бджоли по луках зелених, над цвітом 
рясним, розмаїтим,

І коло білих лілей бринять, і гудуть сіножаті.
Глянув Еней і, здригнувшись на вигляд, 

питається в батька:
«Що то за хвилі тремтять вдалині, і що то 

за люди
Геть понад плесом літають і луг укривають 

зелений?»
Відповідає Анхіз: «То душі, що вдруге 

судилось
Тіло їм земне узять. До летейської хвилі 

припавши,
В водах спасенних її вони п’ють забуття 

довгочасне...»

Або ж тому, що я раптом відчув: мене 
також споглядають. І зустрівся поглядом 
з тобою.

Цього разу ти була в довгому, каштано-
вого кольору пальто з каптуром і білій пле-
теній шапочці. Тебе принесла з собою смі-
хотлива дівоча хвиля, яка викотилася з 
київської електрички, — і ти одразу ж від-
окремилася, зупинилася поруч зі мною. За-
вагалася. Ці вічні торби-атрибути з нехи-
трими гостинцями додому. Ці старі чоботи, 
трохи завеликі, як здалося мені. Може, да-
рунок старшої сестри, подруги або й мами. 
Теперішня злиденність навчила не заста-
новлятися над подібними речами. Ми все 
рідше відмовляємося від светрів із чужого 
плеча і від старих іграшок для наших дітей. 
А багаторічний досвід привчив не запиту-

вати, хто й навіщо влаштовує ці побачення. 
Ми просто дивимося одне на одного, крадь-
кома, по черзі. Ми вже звикли, що треба 
саме так; ми вже знаємо, що в жодному 
разі не слід розпочинати бесіду. Одне сло-
во, один необережний порух — і все щезне, 
впізнавання закінчиться, сон побачення 
урветься; тебе або мене підхопить людська 
коловерть, і ми знову загубимося аж до на-
ступної зустрічі, яка станеться невідомо де, 
невідомо коли, хоча можна не сумніватися, 
що станеться вона неодмінно. Тому краще 
не робити зайвих рухів; відчувати одне од-
ного, кохатися, не доторкаючись, упізнава-
ти найтонші, найдорожчі подробиці, байду-
жі й німі для чужого ока, жити тобою ці лі-
чені хвилини, бути собою сповна. Для го-
диться ти ді стала з торби якусь книжку; я 
сам часто вдавався до цього рятівного по-
середника. Ми знову зустрілися всерозумі-
ючими поглядами — і посміхнулися. Це було 
ризиковано; це було вже занадто. І ми слух-
няно опустили очі додолу.

Я маю двох друзів, уражених цере-
бральним паралічем; обох їх звати Юрка-
ми. Один із них говорить дуже погано, май-
же нерозбірливо, інший — краще. Мене за-
вжди зворушує їхній діалог, ота терплячість, 
із якою вони вислуховують один одного. 
Якось я зауважив щось на зразок іронії в 
того Юрка, котрий говорить краще; схилив-
ши голову набік, він дочекався кінця фрази, 
яку з тяжкими муками вимовляв наш прия-
тель, і переклав її мені. Іронія звучала в ін-
тонації перекладу. Але це не було кепкуван-
ням над вадою другого Юрка; це була якась 
вища іронія непідвладної, може, безсмерт-
ної душі над тим станом, у якому вони оби-
два опинилися посеред тутешнього життя; 
це була іронія — і самоіронія — душі, яка 
вкотре потрапила до пастки тіла. І тоді мені 
відкрилася, зовсім несподівано, без пате-
тичних і сентиментальних резонерств, уся 
проста велич цієї недоторканої душі, усе її 
усміхнене торжество над понурою матері-
єю, уся її задерикувата відважність і непо-
доланність: ця душа не побивалася над мо-
торошними умовами свого перебування, 
не глумилася, катуючись, над ураженістю 
пустки, де їй випало звікувати вік, не впа-
дала у ступор відчаю, хоча ситуація, в якій 
опинилися ці дві чисті й гордовиті душі, була 
безвихідною, вона тривала від народжен-
ня й мала закінчитися щойно зі смертю; ні, 
ця душа іронізувала, що не применшувало 
тепла в очах, якими вона дивилася на все 
одно прекрасний світ, ані приязні до нас, ані 
її гідності. Я часто повертаюся думками до 
тієї сонячної, золотої Покрови, коли відбу-
лася ця маловимовна і багатозначуща, по-
своєму пронизлива сцена; і на грудневому 
провінційному вокзалі я знову згадав про 

неї, дивлячись на тебе, вперше в житті яв-
лену в ось такому образі — і вічно ту саму. 
Бо так чи інакше, а ми всі перебуваємо у 
становищі, подібному до того, в якому опи-
нилися мої Юрки; бо так чи інакше, а це тіло 
з кожним роком дедалі менше придатне на 
те, щоб забезпечити нам повновартісне іс-
нування; бо так чи інакше, але воно залиша-
ється найменш пристосованим до природ-
них умов цієї землі, залишається смертним. 
Важко бути Богом; людиною бути неможли-
во. Завдяки цьому тілу, — а також громад-
дю буттєвої маси тіл навколо, — наші душі 
надто часто опиняються в характері юро-
дивих, божевільних, або блазнів, або калік, 
або жебраків, тобто ми надто часто опиня-
ємося у невластивому становищі. Такому 
старому пілігримові, як я, було б завиграш-
ки назвати зараз сотню-другу конкретних 
ситуацій, у яких душа постає заангажова-
ною до фарсу в чаплінівському стилі, недо-
рікуватою й недоумкуватою, німою герої-
нею, такою, якою вона ввижається і вважа-
ється, але не такою, якою вона воістину є. 
Усі ці старі чоботи невідповідного розміру, 
напхані Бібліями, «тампаксами» й гостин-
цями торби, всі ці пошуки клозетів у незна-
йомих місцях, нескінченні й трагікомічні (а 
часто й трагічні) розминання, невпізнаван-
ня, спізнення, перебої, переплутані двері, 
не ті трамваї, пастки відвертих шахраїв і 
безліч інших дивовиж, які, мабуть, найвлуч-
ніше охрестив святий Августин: «земля роз-
біжностей», — усе це блякне, перестає ви-
даватися аж таким загрозливим і невідво-
ротним тоді, коли ти прокидаєшся від дов-
гочасного забуття і пам’ятаєш: саме так і 
має бути; це тіло неадекватне душі; ти сам 
вибрав це. Втілена душа повинна пам’ятати 
про своє високе або ж глибинне походжен-
ня, захищаючись від навали абсурду й бут-
тєвої маси не лише творчою здатністю до 
структурування та темперації, а й іронією та 
приязню до себе й до подібних собі. Адже 
насправді все не зовсім так, як воно вигля-
дає. Зустрічається вам чоловік. Ви розмов-
ляєте з ним про погоду, обмінюєтеся остан-
німи політичними новинами, і вам не хо-
четься розлучатися, хоча ви незнайомі. Вам 
так хороше на серці, що власне тема розмо-
ви не має особливого значення. Її взагалі 
могло б не бути. І тільки тоді, коли ви сідаєте 
до столу в одній із неохайних провінційних 
«забігайлівок», і він навпіл переламує ско-
ринку хліба, — тільки тоді ви впізнаєте цей 
жест, який серед міріад людей може нале-
жати тільки Йому одному. «Тоді відкрилися в 
них очі, і вони Його впізнали», — отак гово-
рить про це євангеліст. А ось так — Овідій, 
який писав за кілька десятиріч перед при-
ходом Христа:

Все — в перемінах; не гине ніщо. То сюди 
переходить

Дух мандрівний, то туди. Будь-яке він 
у світі займає

Тіло: з тваринного може в людське 
перебратись, а звідти —

Знову в істоту якусь увійти, тож не гине 
ніколи.

Так і податливий віск: набуваючи форм 
усіляких,

Він, хоча виглядом різний буває, весь час 
мовби інший, —

Завжди є воском. Ось так і душа є постійно 
душею,

Лиш переходить — так я навчаю — 
у постаті різні.

І тому хочеться просто дивитися на 
тебе в ось цій черговій подобі, просто слу-
хати тишу, яка стоїть поза акцидентальним 
гуркотом поїздів, що зникають у таємни-
чій темній далині Німеччини, України, Ан-
глії або Казахстану, хочеться бути просто і 
легко, тобто належним нам чином. І тому я 
пишу про це сьогодні. Я звик писати — так 
само, як звик палити тютюн і пити міцний 
гарячий чай, читати добрі книжки, слуха-
ти гарну музику й милуватися вродливими 
дівчатами. Просто звик до ось такого сво-
го виявлення у світ. Надвечір, уночі значно 
легше бути — й бути собою також, — аніж 
удень або зранку. Треба нарешті примири-
тися з цим; може, це невидимий закон для 
мене і для подібних до мене. Багато в чому 
подібних, хоча отаких нас може виявитися 
зовсім мало. Мабуть, ми все-таки виняток, 
а не правило. Однак і для винятків існують 
власні закони. Через ці закони, через те, 
що «земля розбіжностей», ми майже ніколи 
не можемо зустрітися направду, не вдаючи 
з себе незнайомих. Але, попри це вдаван-
ня, попри цей, часто курйозний і сміховин-
ний, одяг, ми, майже завжди, — ось і знову 
це «завжди», — впізнаємо своїх. По очах. По 
мові й поведінці. По жестах. Інколи ми на-
віть зовні подібні. Може бути, що всі ми на-
лежимо до якогось окремого, невідомого 
під певною назвою народу. Народ цей у роз-
сіянні. По всьому світі. Цей світ не наш і ми 
не від світу цього. Христос також упізнавав 
с в о ї х. І теж любив вечір, тишу, самотність. 
Щоправда, Він не писав, — але Він молив-
ся. І читав. Хтозна, може, ці записи все-таки 
можна назвати молитвою. До небесного 
Батька, до горнього Краю. До нашого Краю 
і до нашого немічного Батька, якого ми все-
таки винесемо на плечах із цієї вічно пала-
ючої Трої. Мандрівні діти. Зустрічаючись, 
посміхаємося одне одному. Інколи щастить 
трохи помовчати разом. Дивимось і не мо-
жемо надивитися. Розходимося. Ще не час.

І ти підіймаєш свою споконвічну торбу. 
Запихаєш до неї споконвічну книжку. Голос 
із репродуктора оголосив прибуття твого 
поїзда. Не озираєшся. І я не дивлюся тобі 
вслід, душе моя у старих чоботях із гумані-
тарної допомоги. Навіщо? Адже ми ще по-
бачимось — і не раз.

Якраз оцю фразу й намагався вимовити 
мій паралізований друг Юрко.

Признаюся, писати про такі речі дуже 
непросто; щомиті ризикуєш загубити влас-
тивий тон і зісковзнути в поширений жанр 
газетної містики. До того ж, завжди зна-
йдеться необмежена кількість «полков-
ників індійської служби, які доволі вираз-
но пригадують свої попередні втілення під 
вербами Лхаси», кажучи словами Набо-
кова. Така поширеність і такий необмеже-
ний контингент знеохочують успішніше за 
будь-які побутові або соматичні негаразди. 
Але в тій-таки благословенній «Грі в бісер» є 
інші слова: «Істину треба пережити, а не ви-
класти». Їх промовляє Магістр музики, яко-
го подальша доля приводить до верховин 
святості. Святістю увінчується тягле пере-
живання істини. Треба тільки пам’ятати те, 
що істина не конче мусить міститися в сухих 
фразах того або іншого катехизму, — як і те, 
що вона не повністю позбавлена дару мови 
та почуття гумору. Істина може бути насміш-
куватою. Часом вона зринає в пахощах ци-
трини, у трояндовому відтінку снігів під при-
західним сонцем. Дещо перефразовуючи 
святого Сильвестра, можна порівняти істи-
ну з цибулею, — оскільки вона добра і при-
мушує людей плакати. Або посміхатися. Іс-
тина ховається, а потім виглядає, в образі, 
скажімо, «ідеї», заховуючись, таким чином, 
геть чисто як той я, котрий пише, що він — 
Костянтин Москалець.

`
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Несподівані 
думки
 Кохання жінки слід 

більше боятися, ніж нена-
висті чоловіка. Це отрута, 
тим більше небезпечна, що 
вона приємна. (Сократ).

 Легше зробити щас-
ливим народ, ніж жінку. 
(Олександр Перлюк).

 Жорстокість є за-
вжди результатом стра-
ху, слабкості і боягузтва. 
(Гельвецій).

 Істина — донька 
дискусії, а не донька симпа-
тії. (Гастон Башлар).

 У хорі загальної 
брехні істина звучить ди-
сонансом. (Андрій Коваль).

Було колись...
Марк Твен 

і його почуття гумору
Неуважність часто ста-

вила письменника у скрут-
не становище. 

Одного разу, коли Марк 
Твен їхав у потязі, до купе 
увійшов контролер. Марк 
Твен став шукати квиток по 
кишенях, але безуспішно. На-
решті контролер, який знав 
письменника в обличчя, ска-
зав: «Гаразд, не турбуйтеся. 
Якщо не знайдете квитка, не 
біда». На що Марк Твен відпо-
вів: «Я обов’язково маю зна-
йти цей клятий квиток. Інак-
ше як дізнаюся, куди я їду?» 

* * *
Марк Твен, перебуваючи 

на світському рауті, розмов-
ляв з однією не дуже приєм-
ною у спілкуванні дамою. Ви-
рішивши зробити їй комплі-
мент, він зауважив: «Ви чарів-
на!» Дама відрізала: «Не можу 
сказати про Вас те саме». На 
що письменник відповів: «А 
Ви зробіть, як я, — збрешіть». 

* * *
Молода симпатична 

жінка цікавиться у Твена: 
— Чи правда, що всі 

люди походять від мавп? 
— Так. Але Ви — від 

дуже гарненької. 
* * *

Якийсь банкір запитав 
одного разу Марка Твена: 

— Чим пояснити, що у 
Вас так багато мізків і так 
мало грошей? 

— Природа любить рів-
новагу, — відповів пись-
менник. — У середньому в 
нас із Вами порівну. 

Куточок 
гумору

— Щось чути про гроші, 
які ти позичив Степану?

— Чути. Їхній новий те-
левізор не замовкає цілий 
день.

* * *
Якщо ви допоможете 

другу в біді, він неодмінно 
згадає про вас, коли знову 
потрапить у халепу. 

* * *
— Алло! Куди я потрапив? 
— А куди ви цілилися? 

* * *
Свято. Міліціонер зупи-

няє авто. 
— Алкоголь вживали? 
— Ні. 
— Чому?!! 

* * *
—  Любий, здається, 

неза баром ти станеш бать-
ком! 

—  Здається, я чи, 
здається, батьком?
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Золотий фонд української естради
Володимир Івасюк 

Володимир Івасюк — ви-
датний український компози-
тор, співак і поет, один із осно-
воположників української 
естрадної музики. Є автором 
ста семи пісень, п’ятдесяти 
трьох інструментальних творів, 
музики до двох вистав. Був про-
фесійним медиком і скрипалем. 
Чудово грав на фортепіано, віо-
лончелі, гітарі, майстерно вико-
нував свої пісні. Мав художній 
талант, був неординарним жи-
вописцем. Також захоплював-
ся фотографією і кінозйомкою.

Трагічно загинув, прожив-
ши всього 30 років. Слідчі орга-
ни «зам’яли» справу й оголоси-
ли офіційну версію, в яку ніхто 
не вірить, — самогубство. За-
гадкові обставини смерті ком-
позитора ще й досі не з’ясовані.

Основні дати життя і твор-
чості:

4 березня 1949 — наро-
дився в м. Кіцмані Чернівець-
кої області в родині вчителів 
Михайла і Софії Івасюків.

1955 – 1966 — навчався в 
місцевій дитячій музичній школі 
грі на скрипці.

1964 — написав свою пер-
шу пісню «Колискова» на вірші 
батька. У рідній школі створив 
вокально-інструментальний 
ансамбль «Буковинка».

1966 — сім’я переїхала до 
Чернівців. Вступив до медично-
го інституту, однак був виклю-
чений з нього за участь у «полі-
тичному інциденті». Влаштував-
ся працювати на завод «Лег-
маш», де керував заводським 
хором.

1967 – 1972 — повернув-
ся до навчання в медичному ін-
ституті.

1970 — створив пісні 
«Червона рута» і «Водограй», 
які вперше виконав 13 ве-
ресня з Оленою Кузнєцовою 
у прямому ефірі в переда-
чі Українського телебачення 

«Камертон доброго настрою».
1971 — режисер Роман 

Олексів зняв у селищі Яремча 
український музичний фільм 
«Червона рута», в якому голо-
вні ролі виконали Софія Ротару 
і Василь Зінкевич. У фільмі зву-
чало багато пісень Івасюка.

«Червона рута» перемогла 
на Першому всесоюзному кон-
курсі «Пісня-71». На заключно-
му концерті в Останкіно Івасюк 
виконав цю пісню разом із На-
зарієм Яремчуком та Василем 
Зінкевичем.

1972 — на Чернівецькому 
телебаченні відбулася прем’єра 
пісні «Балада про дві скрипки» у 
виконанні Софії Ротару. Пісня 
«Водограй» перемогла в телеві-
зійних конкурсах «Алло, ми шу-
каємо таланти!» і «Пісня-72».

Переїхав до Львова. Там 
навчався в медичному інститу-
ті й почав студії в консерваторії 
на підготовчому відділенні. 

1973 — закінчив Львів-
ський медичний інститут.

1974 — у вересні розпочав 
навчання на композиторсько-
му відділенні Львівської кон-
серваторії в класі Анатолія Кос-
Анатольського.

1975 — у серпні – вересні в 
селі Розтоки на Буковині зніма-
ли фільм «Пісня завжди з нами», 
в якому Софія Ротару виконала 
шість пісень композитора.

1977 — Софія Ротару з піс-

нею «У долі своя весна» перемо-
гла на фестивалі «Сопот-77». Ви-
йшла платівка-гігант «Пісні Во-
лодимира Івасюка співає Софія 
Ротару»,  надрукована  збірка
його пісень.

Жовтень 1978 — брав 
участь у Всеукраїнському зльо-
ті творчої молоді. Була вико-
нана «Сюїта-варіації для ка-
мерного оркестру», відбула-
ся прем’єра пісень «Літо пізніх 
жоржин» на вірші Ростислава 
Братуня та «Нам спокій, друже, 
тільки сниться» на вірші Романа 
Кудлика.

24 квітня 1979 — за те-
лефонним викликом пішов з 
дому й більше не повернувся. 
18 травня тіло Володимира Іва-
сюка випадково знайшли пові-
шеним у Брюховицькому лісі під 
Львовом.

22 травня 1979 — відбув-
ся похорон Володимира Івасю-
ка на Личаківському цвинтарі 
у Львові, що вилився в масову 
акцію протесту проти влади. На 
творчість композитора накла-
дено заборону.

1989 — повернення твор-
чості Володимира Івасюка. 
«Червона рута» стала назвою 
однойменного фестивалю.

2 березня 1994 — Прези-
дент України Леонід Кравчук 
підписав Указ про присудження 
посмертно Володимиру Івасю-
ку Державної премії України ім. 
Т. Г. Шевченка.

26 січня 2009 — після не-
одноразових звернень сім’ї 
Володимира Івасюка, громад-
ськості та групи народних де-
путатів Генеральна прокурату-
ра України поновила розсліду-
вання причин і обставин смерті 
композитора.

1 березня 2009 — Прези-
дент України Віктор Ющенко 
підписав Указ про присвоєння 
Володимиру Івасюку звання Ге-
роя України.

Мальовнича Чернігівщина. Прилуки.Мальовнича Чернігівщина. Прилуки.
Фото Петра Антоненка.Фото Петра Антоненка.

Улюблені пісні
×åðâîíà ðóòà
Музика та вірші: 
Володимир Івасюк

Ти признайся мені,
Звідки в тебе ті чари,
Я без тебе всі дні
У полоні печалі.
Може, десь у лісах
Ти чар-зілля шукала,
Сонце-руту знайшла
І мене зчарувала?

Приспів:
Червону руту
Не шукай вечорами — 
Ти у мене єдина,
Тільки ти, повір.
Бо твоя врода —
То є чистая вода,
То є бистрая вода
З синіх гір.

Бачу я тебе в снах,
У дібровах зелених,
По забутих стежках
Ти приходиш до мене.
І не треба нести
Мені квітку надії,
Бо давно уже ти
Увійшла в мої мрії.
Приспів.

Âîäîãðàé
Музика та вірші: 
Володимир Івасюк

Тече вода, тече бистра,
А куди — не знає,
Поміж гори, в світ широкий
Тече, не вертає.
Ми зайдемо в чисту воду
Біля водограю,
І попросим його щиро —
Хай він нам заграє.

Приспів:
Ой водо-водограй, грай 

для нас, грай,
Танок свій жвавий 

ти не зупиняй,
За красну пісню на всі голоси
Що хочеш, водограю, попроси.
Струни дає тобі кожна весна,
Дзвінкість дарує їм осінь ясна,
А ми зіграєм на струнах отих —
Хай розіллють вони радісний 

сміх.

Подивись, як в сіру скелю
Б’є вода іскриста,
Ти зроби мені з тих крапель
Зоряне намисто.
Краще я зберу джерела,
Зроблю з них цимбали,
Щоб тобі, дівчино мила,
Вони красно грали.
Приспів.

• Щоб очистити підсвічники від налиплого на них воску, по-
кладіть їх у морозильну камеру хвилин на 20. Після цього віск 
відійде без проблем.

• Втягати нитку в голку буде легко, якщо скропити кінчик 
нитки лаком для волосся.

• Якщо вам потрібно точно відміряти потрібну кількість 
меду за допомогою мірної ложки або склянки, попередньо 
змастіть їх олією, щоб мед на них не залишився.

• Видалити білі плями солі зі шкіряного взуття можна за до-
помогою розчину з однієї столової ложки оцту і склянки води.

• Щоб видалити неприємний запах зі спортивного взуття, 
насипте туди трохи соди і залиште на день.

• Прилиплі цінники легко відійдуть, якщо потримати їх під 
струменем гарячого повітря з фена.

Вода довкола нас
• 70% поверхні Землі покрито водою, а придатний до вжи-

вання тільки 1% цієї води.
• 46% усієї води Землі знаходиться в Тихому океані, в Ат-

лантичному — 23,9%, в Індійському — 20,3%, в Північному 
Льодовитому — 3,7%.

• У склянці води міститься близько 8 септільйонів молекул.
• Морська вода замерзає при температурі -1,91° C.
• Середня температура поверхні води світового океа-

ну дорівнює 17,4 градуса, в той час як середня температура 
нижнього шару повітря над світовим океаном дорівнює 14,4 
градуса.

• У Азербайджані є вода, в якій присутня велика кількість 
метану, тому, коли піднести до неї сірник, вона може спалахнути.

• В Антарктиді є озеро, вода в якому в 11 разів солоніша 
від морської і може замерзнути тільки при температурі -50 С.

• Зі школи всі знають, що у води є 3 агрегатних стани: рід-
кий, твердий і газоподібний. Проте вчені виділяють 5 різних 
станів води в рідкому вигляді і 14 станів у замерзлому вигляді.

• У природі існує близько 1330 видів води. Вони розрізня-
ються за походженням (дощова, ґрунтова, зі свіжого або дов-
го лежачого снігу тощо), за кількістю і характером розчинених 
у ній речовин.

• Одним із найбільш водянистих продуктів є кавун, у ньо-
му міститься 93% води. Найбільш водяниста серед тварин ме-
дуза, в ній міститься 99% води.

16 вересня
1658 — гетьман 

Іван Виговський уклав із 
Польщею Гадяцький трактат про 

входження української козацької 
держави до складу Речі Посполитої.

2000 — День пам’яті (загибе-
лі) журналіста Георгія Ґонґадзе.

Народилися: 1947 — Вале-
рій Марченко, правозахисник, 
літературознавець i перекла-
дач. Помер у тюремній лiкарні в 
Ленінградi 7 жовтня 1984.

Померли: 1967 — Павло 
Тичина, український поет; 2001 
— Леонід Осика, український 
режисер, сценарист.

17 вересня
1787 — на Конституційній 

конвенції у Філадельфії ухвале-
на Конституція США.

1922 — у Берліні відбувся 
перший у світі публічний показ 
звукового фільму.

Народився: 1864 — Михай-
ло Коцюбинський, письменник, 
громадський діяч. 

Померли: 1940 — Панас 
Саксаганський, український 
актор, режисер, драматург і 
педагог; 1984 — Юрій Візбор, 
кіноактор, журналіст, бард, 
один із засновників автор-
ської пісні.

Календар всесвітньої історії


