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Почалася передплата 
на нашу газету на 2016 рік

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

на будь-який термін і на будь-яку адресу в області.
Зараз можна оформити  передплату на газету 

на наступний рік, а також  на IV квартал цього року.

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!
Просимо   кожного  читача газети долучити 

до передплати ще хоча б 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. 
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Чернігів разом з Україною 
відзначив 300-ліття освячення 
Катерининської церкви
Приїзд Святійшого Патріарха 

Київського Філарета 

Основні урочистості відбулися в неділю, 18 жовтня. 
Від самого ранку біля храму, щоб зустріти почесного гос-
тя — Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-Укра-
їни Філарета, зібралися мешканці міста, представники 
влади, зокрема голова обласної державної адміністрації 
Валерій Куліч, міський голова Олександр Соколов. 

У супроводі представників духовенства Патріарх 
пройшов центральною алеєю, встеленою квітами, до 
храму, де його зустріли запашним короваєм. 

З нагоди свята в храмі відбулася Божественна літур-
гія. Її відслужив Святійший Патріарх, а спільно з ним — 
митрополит Переяслав-Хмельницький, патріарший на-
місник Єпіфаній, архієпископ Рівненський та Острозький 
(колишній Чернігівський) Іларіон, єпископ Вишгород-
ський Агапіт, архієпископ Чернігівський і Ніжин-
ський Євстратій.

Убогий вибір
обіцянок і подачок

Чим характерні нинішні 
вибори місцевої влади 25 
жовтня в Україні? 

Досить складна нова 
виборча система, де пе-
ремішані кандидати і пар-
тії, і виборцям важко розі-
братися. 

Балотування нових або 
маловідомих партій. При 
тому, що з понад 230 пар-
тій, які числяться в країні, на 
вибори загалом ідуть десят-
ків зо два. На цьому тлі нові 
або існуючі досі, але мало-
відомі партії якраз і виріз-
няються у виборчій кампа-
нії нахрапистою активністю. 
Але як виборцю голосувати 
за партію, про яку він сном-
духом не чув за кілька мі-
сяців до виборів? Або вона 
була в «глухому підпіллі», як 
мало не дві сотні наших так 
званих партій, або вона вза-
галі щойно, під вибори, утво-
рилася, як це було й рік тому, 
на парламентських вибо-
рах. Що це, як не профана-
ція нормальної політичної, 
партійної структуризації сус-
пільства? 

Між тим, саме в ці пар-
тії переповзли кандидатами 
чимало колишніх регіоналів 
або просто представників 
вічної, як це називали в ра-
дянські часи, «номенклату-
ри» — місцева влада, чинов-
ники, ті ж сільські голови, 
яких 5 років тому так само 
масово заганяли до Партії 
регіонів. Подивіться уважно 
списки кандидатів. 

Брудна виборча кампа-
нія. Із застосуванням фаль-
шивого компромату на опо-
нентів або з порушеннями 
закону: поширення анонім-
ної агітації, фальшивих газет. 

Триває облуда опри-
люднення так званих «рей-
тингів», начебто результатів 
якихось «соціологічних опи-
тувань» громадян. А продаж-
на преса все це тиражує. Цій 
пошесті (що триває і зараз, в 
останній тиждень виборчої 
кампанії), розрахованій на 
отупіння виборців, нема меж. 
Не знаю, чи це взагалі дозво-
лене законом — «рейтинги» 
за кілька днів до голосуван-
ня, просто не хочеться зайве 
перечитувати довжелезний і 
нудний (як багато наших за-
конів) виборчий закон. Але 
навіть якщо це чомусь дозво-
лено, то зайве свідчить про 
недосконалість закону, ухва-
леного поспіхом. 

Вульгарний підкуп ви-
борців. Найбільш скандаль-
на історія — рішення Чер-
нігівської міської ради про 
виділення найбіднішим гро-
мадянам міста так званої 
«матеріальної допомоги» — 
в розмірі 500 гривень. Опо-
ненти діючого мера, котрий 
знову балотується, і ниніш-
ніх депутатів міськради, чи-
мало з яких знову не проти 
зайняти депутатські крісла, 

тут же оголосили цю подач-
ку брутальним підкупом ви-
борців, що є незаконним. І 
що ці кошти, якщо вони вже 
завелися, можна було б на-
правити на загальні потре-
би бідного міста, наприклад, 
закупити нові тролейбуси 
для вкрай добитого тролей-
бусного парку чи встанови-
ти стільки-то газових або 
водних лічильників,

Не будемо втягуватися в 
цю дискусію. Але ряд висно-
вків і запитань напрошується. 

Перше: виявляється, 
наш обласний центр — місто 
злиднів. Допомогу міськра-
да виділила тим громадя-
нам, у яких зарплата, пенсія 
чи інші виплати — менші від 
мінімальних, тобто 1300 з 
чимось гривень. Але, оскіль-
ки на все це виділено з місь-
кого бюджету 20 мільйонів 
гривень, то, поділивши на 
півтисячі, отримуємо цифру: 
таких громадян в обласному 
центрі нарахували аж 40 ти-
сяч, тих, у кого доходи «ниж-
че плінтуса». І це десь на 100 
тисяч сімей міста.

Друге, і це вже запитан-

ня: чи дійсно так звана де-
централізація принесла в 
місцеві бюджети такі великі 
додаткові доходи, на які по-
силається, ухваливши те рі-
шення, міська рада? Тобто 
такі, що можна було виділити 
20 мільйонів лише на цю «до-
помогу», таки дуже схожу на 
підкуп. І ще ж кудись направ-
лено це «додаткове»? І скіль-
ки його надійшло загалом? 

Третє: чи продовжить-

ся така щедра і масова ви-
плата «допомоги» наступно-
го року? 

Іншим прикладом ма-
сового ощасливлення меш-
канців міста стала розре-
кламована так звана «соці-
альна картка» чернігівця. Її 
роздають усім підряд, і влас-
ники цих карток можуть ку-
пити товари в магазинах чи 
ліки в аптеках зі знижкою 
до 5 відсотків. У певних ма-
газинах чи аптеках, список 
яких визначений. Це, оче-
видно, ті, яких міська влада 
«вмовила» піти на такі по-
ступки. 

Чи діятиме ця «картка» 
вже 26 жовтня? 

Ще одне благодіяння — 
зниження ціни на соціальні 
сорти хліба. Тут навіть під-
писано цілий «меморандум» 
між мерією і хлібокомбіна-
том, директор якого теж ба-
лотується, як і мер, тільки 
в депутати, і від тої ж пар-
тії. Зниження сталося копі-
йок на 40, тобто з 7,38 до 
6,98 гривні за буханець. Тут 
просто запитання: чи діяти-
ме ця знижка з 26 жовтня, 

на другий день після вибо-
рів? Цікавий ребус. Якщо 
переоберуть мера і оберуть 
директора, то скасування 
знижки сприйматиметься 
як підкуп. Якщо не переобе-
руть і не оберуть, скасуван-
ня теж матиме вигляд підку-
пу перед виборами.

Ще один приклад: не-
задовго до виборів раптом 
було відновлено тролейбус-
ний маршрут № 9. Довко-
ла цього багатостраждаль-
ного маршруту, що з’єднує 
2-гу міську лікарню, полого-
вий будинок із центром міс-
та, постійно якісь перипетії. 
Його вже не раз закрива-
ли і знову відкривали. Років 
зо три тому, здається, перед 
парламентськими вибора-
ми, маршрут № 9 було гуч-
но відкрито, тобто відновле-
но. Після виборів маршрут 
зник. Ще одне запитання: чи 
курсуватиме тролейбус №9 
26 жовтня, на другий день 
після виборів?

Наступне запитання: чи 
дійсно не буде допущена 
після виборів приватиза-
ція стратегічних об’єктів 
Чернігова — ТЕЦ і водока-
налу? А це обіцяють ОБИ-
ДВА основні претенденти на 
посаду мера. Чи 26 жовтня 
(умовно кажучи) все буде 
приватизоване? 

Ще приклад. Одна з пар-
тій роздає всім мешкан-
цям області щось подібне 
до «карток чернігівця» і за-
певняє, що за цими картка-
ми в банку людина може теж 
отримати якусь «допомогу», 
гроші. Дійсно дають чи ні, в 
обох випадках це агітація з 
підкупом або з обіцянкою 
підкупу. 

Нехай хтось не подумає, 
що так чинять лише ті, хто 
вже у владі або при посаді 
(наприклад, директорській). 
Точно так роблять і ті, хто 
рветься у владу, на посади. 
Від їхніх подачок уже нудить, 
їхніми обіцянками густо всі-
яні Чернігів і область — в 
агітаційних наметах, у бю-
летенях, що імітують газети, 
на величезних і дорожезних 
рекламних щитах, які народ 
охрестив «біг-мордами». 

Якби десята доля цих 
обіцянок утілилася в реалії, 
ми жили б в іншій країні, ін-
шим життям. А поки що — 
фальшивий парад фальши-
вих обіцянок і подачок.

Петро АНТОНЕНКО 
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Бліц-інформ

Оскільки церква не змогла вміс-
тити всіх присутніх, служба транслю-
валася на великий екран поруч із хра-
мом. Під час служби до почесних гос-
тей приєднався віце-прем’єр-міністр 
України – міністр культури В’ячеслав 
Кириленко.

У святі взяли участь козацькі то-
вариства Чернігівщини і Козацька 
православна громада Катеринин-
ської церкви. Вони пригостили всіх 
кулішем. Приклад козацької вправ-
ності показали козаки із Соколиного 
хутора Миколи Черепа, що під Кача-
нівкою.

Почесна делегація гостей при-
йшла на Красну площу, де відбулося 
покладання квітів до пам’ятної дошки 
із портретами загиблих в АТО воїнів та 
Героїв Небесної Сотні.

Урочистості продовжились в об-
ласному академічному театрі ім. 
Т. Шевченка, де пройшов святковий 
концерт.

Вибори в області: 
цифри і факти
25 жовтня вибори місцевих органів влади на Черні-

гівщині відбудуться на 1092 виборчих дільницях, з яких 
1053 — звичайні та 39 — спеціальні в лікувальних за-
кладах області. На місцевих виборах військовослужбов-
ці строкової служби та ув’язнені не можуть голосувати.

Більше половини виборчих дільниць області — 577 — 
мають менш ніж 500 виборців.

До попередніх списків виборців було внесено 848,2 
тисячі жителів області. 22 жовтня уточнені остаточні 
списки мають бути передані дільничним виборчим комі-
сіям.

У день голосування, 25 жовтня 2015 року, дільничні 
виборчі комісії почнуть роботу о 8.00 ранку і працюва-
тимуть до 20.00. Щоб проголосувати, із собою необхідно 
мати документ, який посвідчує особу (паспорт із зазна-
ченням місця реєстрації або тимчасове посвідчення гро-
мадянина України).

Право на тимчасову зміну місця голосування на цих 
виборах відсутнє. Тимчасово переміщені особи із Криму, 
Луганської та Донецької областей (переселенці) зможуть 
проголосувати лише в разі, якщо зареєстровані за новим 
місцем проживання.

Прем’єра фільму «Рейд»
У День за-

хисника Укра-
їни в Черніго-
ві всі бажаючі 
мали змогу без-
коштовно пере-
глянути фільм 
«Рейд» — стріч-
ку, що розпові-

дає про безпрецедентний рейд українських десантників 
у тилу ворога під час наступу російської армії на Донбасі. 

На прем’єру до сучасного чернігівського кінотеатру 
«Мультиплекс» завітали учасники АТО, волонтери, вихо-
ванці Чернігівського ліцею з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою, курсанти Чернігівського юридично-
го коледжу Державної пенітенціарної служби України та 
студенти чернігівських вишів.

Герої документальної стрічки — зокрема, бійці 95-ої 
аеромобільної бригади — розповіли подробиці операцій 
у серпні минулого року, про те, як вдалося відвести за-
грозу військових дій від мирних українських міст Маріу-
поля та Харкова.

Чекаємо міжнародного 
кредиту на тролейбуси
Рада директорів Європейського банку реконструкції 

і розвитку (ЄБРР) 14 жовтня ухвалила рішення виділити 
100 млн євро на модернізацію громадського транспорту 
в кількох містах України.

Кошти будуть виділені у вигляді кредитів підприємствам 
громадського транспорту для поліпшення інфраструктури в 
Одесі, Чернігові, Чернівцях та кількох інших містах.

У червні 2015 року Мінінфраструктури досягло попе-
редньої домовленості з Європейським інвестиційним 
банком про фінансування 50% вартості проекту онов-
лення міського транспорту в Україні. Загальна вартість 
оцінюється в 600 млн євро, ЄІБ готовий профінансувати 
300 млн євро.

Долучайтеся до благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на 

підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фон-
ду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає 
українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими реквізи-
тами:

у гривнях — благодійний фонд «Захистимо Україну!», 
ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО: 325365, ЄДРПУ: 39479494, 
рахунок: 2600201586536.

Реквізити для здійснення переказів з-за кордо-
ну: 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 Одержувач: рахунок відкритий у ПАТ 
«Кредобанк». Для юридичних осіб – назва одержувача 
та адреса.

Тел. конт.: (063) 236-18-03.
Благодійний фонд «Захистимо Україну!»

Півроку пожеж на природі: 
знову палять суху траву, сміття
Від самої весни в області палають пожежі на приро-

ді, здебільшого як наслідок недбальства у поводженні з 
вогнем. Лише за два останні вихідні пожежники області 
ліквідували 24 такі пожежі в екосистемах. Серед них — 
18 загорянь сміття і залишків сухої рослинності на площі 
близько 66 га, 3 займання сухого настилу в лісі на загаль-
ній площі 1,6 га і 3 пожежі на торфовищах, що особливо 
небезпечно. 

Чернігів разом з Україною відзначив 
300-ліття освячення Катерининської церкви

У Києві в Українському 
Домі 12 жовтня та в Черні-
гові в культурно-мистець-
кому центрі «Інтермеццо» 
13 жовтня відбулася пре-
зентація книги «Сіверщи-
на в боротьбі за волю» 
— краєзнавця, коман-
дира Чернігівського під-
розділу «Самооборона 
Майдану» Олександра 
Ясенчука. 

У книзі — нариси про боротьбу 
українців із російською агресією на черні-
гівському Поліссі. Вміщено, зокрема, роз-
повідь Героя України Левка Лук’яненка 
про антибільшовицьке повстання початку 
1930-их років — виступ Рябченка на Город-
нянщині.

Також надруковано унікальні докумен-
ти, наприклад, довідку КДБ щодо Менсько-
го району, з якої випливає, що збройний ан-
тикомуністичний спротив тут був до кінця 
1940-их років.

«Це типова ситуація для Чернігівщини, 
— зазначає Олександр Ясенчук, — чи не 
для кожного району нашої області. Ця кни-
га руйнує міфи, закладені комуністами, що 
радянська влада прийшла на Чернігівщину 
«парадним кроком». Ні! Вона йшла сюди по 
тілах розстріляних і закатованих людей». 

Тому всюди більшовиків зустрічав 
збройний спротив, якщо не відразу, то піз-
ніше. Перед усім відомими Крутами тяжкі 
бої українська армія витримала в Бахмачі, 
під Макошином, біля Мени і Сосниці. У часи 
Української Народної Республіки в газетах 
писали: «Герої Бахмача та Крут». 

Особливої уваги заслуговує нарис 
«Українська справа на Чернігівщині — дво-
бій тоталітарних систем», про часи Другої 
світової війни. 

«Сіверщина в боротьбі за волю» дуже 
актуальна нині, коли йде процес декому-
нізації. У книзі фігурують десятки прізвищ 
борців за волю України, на честь яких мож-
на назвати вулиці: приміром, уродженців 
Чернігова генерала армії УНР Аркадія Ва-

лійського, офіцерів Марка Ганжі, Володи-
мира Глинського. 

Книга вийшла в рамках проекту «Інте-
лектуальна Самооборона» і відкриває се-
рію видань, що направлені на руйнацію іс-
торичних міфів стосовно Чернігово-Сівер-
ського краю та України загалом. 

На презентації автор висловив вдяч-
ність усім, хто долучився до виходу книги: Ге-
рою України Левку Григоровичу Лук’яненку; 
політику, громадському діячу, народному 
депутату України кількох скликань Віталію 
Терентійовичу Коржу; народному депутату 
України кількох скликань, журналісту Віта-
лію Федоровичу Шевченку. Саме вони то-
рік започаткували просвітницький проект 
«Вшанування борців за волю України на 
Чернігівщині» та підтримують його нині. 

Велика подяка — Ростиславу Марти-
нюку, журналісту, громадському діячу. Саме 
він матеріально й морально підтримав по-
яву цієї книги на світ Божий. Спасибі і Ана-
толію Скибі, волонтеру й директору видав-
ництва «Домінант». Вдячність Ірині Ващук, 
представниці ГО «Суспільна служба Украї-
ни», що надала допомогу в поширенні цьо-
го видання. 

Автор висловлює подяку за сприяння 
у виданні книги коректору Ользі Болві та 
дизайнеру Марині Скоробагатько, колезі 
Олексі Пекуру та побратиму Євгену Гребін-
ченку. Також вдячність директору ДП «Укра-
їнський Дім» Юрію Стельмащуку за надану 
можливість представлення книги. 

Прес-служба КМЦ «Інтермеццо»

«Покровські читання» 
в Корюківці: 

правда понад усе!
Днями я взяв участь у літературному 

заході «Покровські читання» в Корюківці, 
організованому ГО «Альтернатива», яку 
очолює Володимир Оніщук. Зустріч відбу-
лася в ошатному приміщенні місцевої бі-
бліотеки. На стендах можна було побачи-
ти історичні дослідження Віктора Морен-
ця про російську агресію початку ХХ ст. 
проти України. 

Представляв я громадськості свою 
щойно видану книгу — цикл нарисів «Сі-
верщина в боротьбі за волю». Із приєм-
ністю привітався зі своїми корюківськи-
ми друзями: о. Тарасом Баїком — бла-
гочинним УПЦ КП, Сергієм Мілейком — 
лікарем і керівником ГО «Корюківська 
спілка воїнів-учасників АТО», Віктором 
Татарином — журналістом та співавто-
ром нарису в книзі, Анатолієм Савченком 
— журналістом сайту «Корюківка — наше 
місто», Віктором Божком — головою ГО 
«Медіа-центр «Свобода слова нового ти-
сячоліття». Від пана Віктора, який є голо-
вою журі регіональної премії «За талант 
і громадянську мужність», отримав ди-
плом, пам’ятний подарунок і книгу.

Під час спілкування з місцевими жи-
телями почув нові цікаві свідчення про 
повстанський рух у цих краях і прохання 
розкрити правду про діяльність червоних 
партизанів у часи Другої світової війни. 
Було намічено візити в села, де ще збере-
глася пам’ять про національно-визвольні 
змагання початку ХХ ст.

І насамкінець отримав дорогий мо-
єму серцю подарунок від місцевого ша-
нувальника історії Леоніда Неживого — 
багнет від рушниці Мосіна, знайдений у 
стрісі одного із сіл району.

Також було домовлено про подальші 
презентації книг українських авторів на 
Корюківщині та популяризацію імені сла-
ветного земляка, кобзаря Олександра 
Корнієвського.

Олександр ЯСЕНЧУК

Катерининська церква: 
факти з історії

Катерининська церква Чернігова (ко-
зацький кафедральний собор святої вели-
комучениці Катерини Української право-
славної церкви Київського патріархату) — 
пам’ятка архітектури національного значен-
ня. Яскравий зразок кам’яної української 
архітектури Лівобережжя XVII – XVIII століть. 

Зведена на кошти козаків, братів Лизо-
губів — Якова і Семена, за заповітом їхньо-
го батька — чернігівського полковника Юхи-
ма Лизогуба. Церква побудована в пам’ять 
про героїзм діда, чернігівського полковника 
й наказного гетьмана Якова Лизогуба та ко-
заків Чернігівського полку, виявлений ними 
під час штурму турецької фортеці Азов 1696 
року. 

Церква сильно постраждала під час бом-
бардувань у Другій світовій війні. Повну рес-
таврацію виконали лише 1979 року. 

Колір білих стін, склепінь і куполів дає 
відчуття простору і свободи, стіни храму за-
вжди були білими і не мали розписів. 

Від XII століття на цьому пагорбі стоя-
ла мурована церква, у II половині XVII діяв 
дерев’яний храм. На початку XVIII століття 
тут з’явилася нова мурована Катерининська 
церква. 

1837 року до західного боку церкви здій-
снили прибудову, в ній влаштували теплу По-
кровську церкву. Її не відновлювали під час 
післявоєнної реставрації. 

Брати Лизогуби подарували новозбу-
дованій церкві пишний різьблений триярус-
ний іконостас. До початку ХХ століття збе-
реглися вирізьблені з дерева царські врата 
із трав’яними орнаментами і зображенням 
«Дерева Ієсея». Втрачені в 1930-их роках. 

У січні 1930 року в церкви відібрали 
п’ять дзвонів (майже 1000 кілограмів). Їх від-
правили до «Рудметалторгу» і переплавили 
на потреби тодішньої індустріалізації. 

Після реставрації церкви 21 грудня 1979 
року в ній відкрили музей декоративного 
мистецтва Чернігівщини. Працював до 2006 
року.

Навесні 2006 року Чернігівська облас-

на державна адміністрація видала розпоря-
дження про передачу церкви Козацькій пра-
вославній громаді УПЦ КП. На жаль, храм 
одразу ж заблокували миряни і священики 
місцевої єпархії Московського патріархату. 
Перед входом до храму вони поставили на-
мет, заблокували вхідні двері. Блокада три-
вала кілька років при повній бездіяльності 
чернігівської влади. Це одна з ганебних сто-
рінок новітньої історії міста й області. Дійшло 
до того, що екзальтовані блокувальники не 
пускали до Катерининської церкви навіть 
співробітників Національного заповідни-
ка «Чернігів стародавній», господарів храму 
і цінних експонатів щойно закритого музею 
старожитностей. Через блокаду, в результаті 
якої храм кілька зим не опалювався, будівлі 
й експонатам було завдано величезної шко-
ди. За це беззаконня так ніхто і не відповів. 

Перше, після 1930-их років, богослужін-
ня провели в Катерининській церкві 19 лип-
ня 2008 року священики УПЦ КП. Але й піс-
ля цього церква тривалий час не могла нор-
мально діяти як храм православної україн-
ської громади. Лише останніми роками храм 
діє саме так і має велику пошану серед чер-
нігівців. 

До Дня захисника Вітчизни 
представлено книгу про те, як Чернігівщина боролася за волю
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Бліц-інформ

Листи читачів газети

Мистецька хроніка
Виставковий проект 
«Ізраїль – Чернігову. 

Палітри Землі Обітованої»
В обласному художньому музеї ім. Г. Галагана 

відбулася презентація цього міжнародного вистав-
кового проекту. Він створений за участі Об’єднання 
професійних художників Ізраїлю, обласного худож-
нього музею, Українсько-ізраїльського центру осві-
ти, науки і культури та Чернігівського благодійного 
єврейського фонду «Хасде Естер». 

На виставці представлено 30 творів мистецтва: 
пейзажі, краєвиди, що відображають історичні міс-
ця та пам’ятки Єрусалима. 

Відкриваючи виставку, директор музею Іри-
на Ральченко зазначила, що проект відбувся за-
вдяки художникам Віктору Бриндачу, Анатолію Ба-
ратинському, Борису Гейману, Рут Гроссман, Ган-
ні Зарницькій, Йосипу Капеляну, Борису Котляру, 
Аркадію Лівшицю, Маргариті Левін, Аркадію Ост-
рицькому та багатьом іншим. Саме їхніми творами, 
подарованими музею, започаткована колекція су-
часного образотворчого мистецтва Ізраїлю в Чер-
нігівському художньому музеї. 

Мистецтвознавець, дійсний член Ізраїльської 
незалежної академії розвитку наук, доктор філо-
логічних наук Галина Подольська сказала, що цей 
проект об’єднав професійних художників Ізраїлю, 
які за покликом серця подарували Чернігівському 
музею свої роботи. 

Так хотів випити, 
що ледь не задушив...

Співробітники патрульної служби Корюківського райвідділу УМВС 
України в Чернігівській області встановили особу грабіжника, який напе-
редодні пограбував свого односельця.

До чергової частини райвідділу зателефонували жителі одного з найвід-
даленіших сіл району — Шишківки, повідомили, що їхнього односельця погра-
бували та ще й ледь не задушили. На місце події негайно виїхали патрульні мі-
ліціонери — старший інспектор Володимир Курбаков та дільничний інспектор 
Олександр Мірошниченко. Правоохоронці встановили картину подій.

Виявилося, що до пенсіонера заходив місцевий парубок і попросив у борг 
10 гривень на випивку (при цьому молодик уже був напідпитку). Отримавши 
бажане, гість не заспокоївся і почав вимагати більше. Господар не погодився. 
Тоді нахаба почав силою відбирати у старого гроші, душити господаря. Чоловік 
став кричати і кликати на допомогу сусідів. Коли ті нагодилися, нападник втік.

Однак сховатися від пильного ока правоохоронців не вдалося.
Підозрюваний уже був тричі засуджений за пограбування, але на шлях ви-

правлення не став.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Криміналь-

ного кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, який є небезпечним 
для життя чи здоров’я потерпілого, або вчинений повторно), що карається по-
збавленням волі на строк від чотирьох до шести років. Триває розслідування.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ,
м. Корюківка

За матеріалами СБУ 
засуджено 
міліціонера-хабарника
Ріпкинський районний суд за отримання непра-

вомірної вигоди засудив міліціонера.
Дільничний інспектор райвідділу міліції отримав 

від місцевого мешканця 2 тисячі доларів США за 
уникнення відповідальності за вчинений криміналь-
ний злочин. Після отримання грошей хабарника за-
тримали співробітники СБУ.

Суд визнав зловмисника винним за ч.2 ст.15, ч. 
4 ст. 27, ч. 1 ст. 369 (одержання неправомірної виго-
ди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття 
рішення) та ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального 
кодексу України та призначив йому покарання — 2 
роки і 6 місяців ув’язнення з позбавленням права 
обіймати посади в правоохоронних органах. 

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Авіаційні бомби 
часів війни — із дна озера
У Чернігові до Служби порятунку «101» 7 жовтня 

від місцевого рибалки надійшло повідомлення, що в 
озері по провулку Гомельський на відстані близько 1 
м від берега він виявив підозрілий металевий пред-
мет. На місце події прибули відділення підводного 
розмінування та група піротехнічних робіт аварійно-
рятувального загону спецпризначення УДСНС у Чер-
нігівській області. Після кількох занурень і обстежен-
ня дна акваторії рятувальники дістали із дна озера 
дві авіаційні бомби АО-2,5 періоду Другої світової ві-
йни. Після проведення комплексу необхідних заходів 
вибухонебезпечні предмети вивезли на спеціальний 
полігон і того ж дня знищили шляхом підриву.

У зв’язку з цим ряту-
вальники Державної служ-
би України з надзвичайних 

ситуацій укотре звертають увагу населення на необ-
хідності дотримання заходів безпеки в разі виявлен-
ня боєприпасів або схожих на них невідомих предме-
тів. Про небезпечну знахідку необхідно негайно пові-
домити оперативно-рятувальній службі за номером 
101 або правоохоронцям за номером 102.

Управління ДСНС у Чернігівській області

Олімпійський урок 
для юних спортсменів
16 жовтня в культурно-спортивному комплек-

сі «Аполлон» (місто Короп) відбувся Всеукраїнський 
олімпійський урок для школярів району.

Серед гостей — директор Департаменту сім’ї, 
молоді та спорту Чернігівської ОДА Ніна Лемеш, 
бронзовий призер чемпіонату світу, багаторазовий 
призер Європи, переможець та призер етапів Кубку 
світу з біатлону Андрій Дериземля. 

Від імені облдержадміністрації перший заступ-
ник голови ОДА Леонід Сахневич подарував во-
лейбольним командам м’ячі. А представники Наці-
онального олімпійського комітету вручили кращим 
спортсменам району та їхнім тренерам нагороди і 
подарунки. Пройшов майстер-клас із зарядки. По-
тім у КСК «Аполлон» розпочалися змагання команд 
району з міні-футболу.

Того ж дня відомі спортсмени поспілкувалися 
з учнями Коропської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т. Шев-
ченка.

Чернігівець Денис 
Песоцький став 
чемпіоном України

Денис Песоцький на 
чемпіонаті України з бок-
су серед учасників до 22 
років 7 – 11 жовтня в За-
поріжжі виборов «золо-
то» у своїй ваговій кате-
горії — до 64 кілограмів. 
Денис Песоцький (ШВСМ, 
тренер П. Примаченко) у 
чвертьфіналі, півфіналі й 
фіналі переміг боксерів 

із Дніпропетровська, Черкас, Донецька. 
Максим Вороній (ДЮСШ «Атлет», тренер В. Бонда-

ренко), який теж представляв Чернігівську область у 
цій ваговій категорії, посів 5-е місце в чемпіонаті. 
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Автентична Чернігівщина
У Чернігівському художньому музеї ім. Г. Галагана відбу-

лося відкриття виставки народної вишивки і текстилю «Ав-
тентична Чернігівщина» (із приватних колекцій). Виставка є 
продовженням мистецького проекту «Відкриємо автентич-
ну Україну», ініціатор якого — громадська організація «Все-
українська академія автентики». 

Сам термін «етнічна автентика» означає передачу тра-
дицій народного мистецтва від покоління до покоління, що 
об’єднує людей у єдину націю і забезпечує розвиток культури. 

Одним із важливих джерел вивчення автентичного мисте-
цтва рідного краю є вишивка. Основу експозиції становлять 
старовинні зразки автентичного одягу й вишитих рушників, 
характерних для Чернігівського регіону, із приватних зібрань 
колекціонерів Юрія Дахна і Тетяни Жогалко та чернігівських 
майстринь вишивки Наталії Черняк і Ольги Костюченко. 

Мета проекту — залучення широкого загалу і фахівців 
до вивчення пам’яток матеріальної і духовної культури рід-
ного краю.

Анатолій Никифорович Шкурко — 
Почесний громадянин Чернігова

Сесія Чернігівської міської ради 
ухвалила рішення про надання народно-
му художнику України Анатолію Ники-
форовичу Шкурку звання Почесно-
го громадянина міста Чернігова. 

Анатолій Шкурко народився 29 жов-
тня 1924 року в селі Смолин на Чернігів-
щині. 1930 року родина художника пере-
їхала до Чернігова. Анатолій Никифоро-
вич вступив до Харківського художнього 
училища, але закінчити навчання йому 
завадила війна. 

Учасник Великої Вітчизняної війни. У 
складі 111-го стрілецького полку 1-го Бі-
лоруського фронту майбутній художник 
дійшов до Берліна. Нагороджений орде-
нами і медалями. У період з 1946-го по 
1951 рік навчався в Ленінградському ін-
ституті живопису, скульптури та архітек-
тури імені І. Рєпіна. Від 1960 року — член 
Національної спілки художників України. 
Лауреат Чернігівської обласної премії 
імені М. Коцюбинського 1996 року. 

Твори Анатолія Шкурка представлені 
в Чернігівському обласному художньому 
музеї імені Григорія Галагана, в галере-
ях, приватних зібраннях в Україні і за 

кордоном. Художник продовжує активно 
працювати. 

Торік Анатолій Никифорович разом з 
іншими чернігівськими художниками на-
дав свої твори на благодійний аукціон, 
який відбувся за ініціативи Чернігівської 
торгово-промислової палати, «Самооборо-
ни Чернігівщини» та Чернігівської обласної 
організації Спілки художників України. Всі 
отримані кошти пішли на матеріально-тех-
нічне забезпечення наших земляків, які бе-
руть участь в АТО на Сході України. 

29 жовтня Анатолій Никифо-
рович відзначає свій 91-ий день 
народ ження. Щирі вітання! 

У Корюківці відкрито 
пам’ятннй знак воїнам АТО
У День захисника Укра-

їни на центральній вулиці 
міста Корюківки у сквери-
ку відкрито пам’ятний знак 
захисникам нашої Батьків-
щини. На скромному обеліску 
викарбувано слова: «Воїнам-
учасникам АТО — борцям за 
незалежність України». При-
свячений він і тим, хто не по-
вернувся з війни, і тим, хто де-
мобілізувався, і тим, хто про-
довжує нести службу. Адже 
захищали і захищають Бать-
ківщину від «гібридного» во-
рога більш ніж чотири сотні 
мешканців району. А шесте-
ро земляків, на жаль, заги-
нули. Це Сергій Бадуненко із 
с.Охрамієвичі, Микола Лущик із с.Тютюнниця, Павло Висо-
цький із с.Рибинськ, Олег Науменко із смт Холми, Микола По-
номаренко та Віталій Гирич із м.Корюківки.

Спорудили пам’ятник завдяки пожертвам небайду-
жих людей. Відкривали його голова громадської організа-
ції «Корюківська спілка воїнів-учасників АТО» Сергій Ми-
лейко і матір загиблого героя Тетяна Науменко. Пам’ятний 
знак освятив настоятель Свято-Вознесенського храму 
Української православної церкви Київського патріархату 
отець Тарас (Баїк). Дуже багато квітів лягло до підніжжя 
обеліска — земляки висловили шану і вдячність героям. 

Планується ТЕС — 
теплова електростанція

Енергетики готуються до осінньо-зимового періоду. Вже й графік віяло-
вих відключень струму розробили. Міська влада Корюківки цю проблему 
задумала остаточно вирішити. 

«Нещодавно на прийомі в міського голови Ігоря Матюхи побули пред-
ставники київського ТОВ «Кліар Енерджі» і після ґрунтовної розмови розпо-
чали роботи з відведення земельної ділянки площею 9 гектарів, яку плану-
ється внести в межі Корюківки (бо розпорядником ділянки є обласне управ-
ління Держземагентства) як землі промисловості, — розповідає секретар 
міської ради Леонід Малиш. — Міська рада теж дала згоду на відведення 
цієї ділянки. Там будуватимуть нове підприємство — теплоелектростанцію. 

Місце для спорудження об’єкта обрали поруч із підстанцією РЕМ, тому 
буде куди підключитися новому виробнику струму».

Будівництво ТЕС принесе користь, вважає Леонід Володимирович. Адже 
будівництво і робота такого підприємства забезпечать городянам не тільки 
робочі місця, а й стабільне постачання електроенергії всьому району. 

«Зараз у нашому краї накопичується чимало відходів переробки де-
ревини, які просто вивозяться на звалища. А із введенням у дію станції 
ці відходи використовуватимуться для її роботи. Тому, як бачите, з цьо-
го всього буде подвійна користь», — зазначив секретар Корюківської 
міськради. 

До Дня захисника України працівники та користу-
вачі Корюківської районної  бібліотеки  провели  ак-
цію «Привітай солдата зі святом!». Ось такі вітальні 
листівки  «Воїнам з любов'ю» виготовили діти.  Листів-
ки будуть передані воїнам АТО. 
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Бліц-інформ Про все, що хвилює, що наболіло
Як проходить 
декомунізація 
на Чернігівщині
Від моменту набуття чинності деко-

мунізаційних законів уже минуло 5 міся-
ців. За цей час є певні успіхи в реаліза-
ції їх положень.

Станом на 1 жовтня перейменуван-
ню на Чернігівщині підлягали близько 
60 населених пунктів (щодо окремих з 
них уточнюється інформація в архівних 
установах). Майже в половині з них уже 
проведено громадські слухання, щодо 
11-ти прийнято рішення про перейме-
нування. Проте поки що лише стосов-
но двох сіл (Червоноармійське та Дзер-
жинське Бобровицького району) пода-
но пропозиції до Верховної Ради Укра-
їни.

В області — 600 населених пунктів, 
у яких є об’єкти топоніміки, що підпада-
ють під дію закону. У понад 300 селищах 
і селах розпочато процес переймену-
вання вулиць, провулків, проїздів, про-
спектів, площ, майданів, проведено 
громадські слухання. У 56 населених 
пунктах прийнято рішення про перейме-
нування 132 об’єктів топоніміки. 

Поки що складна ситуація довкола 
демонтажу пам’ятників і пам’ятних зна-
ків. У 49 населених пунктах області ма-
ють бути демонтовані 82 таких об’єкти. 
Окрім тих пам’ятників, які були де-

м о н т о в а н і 
громадськи-
ми активіс-
тами, демон-
таж фактич-
но не прово-
диться.

У л і т к у 
цього року 
на сайті Чер-
н і г і в с ь к о ї 
облдерж ад мі-
ністрації ство-
рено окрему 
рубрику «Де-
к о м у н і з а ц і я 
на Чернігівщи-
ні».

С е р е д 
основних причин, які викликають спро-
тив процесу декомунізації у мешканців 
області, — хибна думка щодо необхід-
ності заміни документів через пере-
йменування населених пунктів та ву-
лиць. Не всі розуміють, що документи, 
які засвідчують право власності фізич-
них або юридичних осіб на об’єкти не-
рухомого майна, залишаються чин-
ними. Також населення не обізнане в 
тому, що змінювати реєстрацію місця 
проживання спеціально на виконання 
цього закону не треба.

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю облдержадміністрації

Митний кордон 
в області перетнули 
майже 2 мільйони 
громадян 
Через пункти пропуску на Чернігів-

щині протягом січня – вересня пройшли 
1977 тисяч громадян. 

Співробітники митних постів здій-
снили пропуск через кордон 544 тисяч 
транспортних засобів та 2796 тисяч 
тонн вантажів. 

До митного оформлення пода-
но 37354 декларації, понад 11 тисяч з 
яких у режимі експорту та 16,8 тисячі — 
в режимі імпорту. Зовнішньоекономіч-
ні операції здійснювали 719 суб’єктів, з 
яких 427 перебувають на обліку в Чер-
нігівській митниці та 292 — на обліку в 
інших митницях. 

Серед основних товарів, що екс-
портувалися, були шпалери, сигаре-
ти, заготовки для взуття, пиломатеріа-
ли, молоко згущене з цукром, багато-
жильний провід, кондитерські вироби, 
солод.

Основу імпорту товарів склали мін-
добрива, система мостових кранів, тю-
тюн, нафтопродукти, тракторокомплек-
ти, шини.

Відділ комунікацій ГУ ДФС 
у Чернігівській області 

Фотофакти

Поки в Чернігові урочисто від-
значають 300-річчя Катеринин-
ської церкви, творіння братів Лизо-
губів, під загрозою інша пам’ятка 
цього давнього українського роду 
меценатів, уже пізніших його поко-
лінь, — садиба Лизогубів у селищі 
Седневі біля Чернігова. 

У ХІХ столітті це було місце 
справжнього паломництва бага-
тьох видатних діячів української 
культури. Досить назвати лише Та-
раса Шевченка чи Леоніда Глібова. 
Кобзар не раз бував у гостинному 
обійсті Лизогубів. А Глібов саме тут 
написав вірш «Журба», що став зна-
менитою піснею «Стоїть гора висо-
кая». Збереглася альтанка Глібова, 
з якої поет вдивлявся з тої самої 
«високої гори» на Снов і довколишні 
ліси й луки. Зберігся старовинний 
парк, де відпочивало стільки зна-
менитих гостей. А головне — збе-
рігся сам будинок Лизогубів. 

Тривалий час у ньому розта-

шовувалася Седнівська школа. У 
2012 році було завершено непода-
лік спорудження нової школи. Ста-
ровинний будинок звільнили, і ціл-
ком природно він мав стати цен-
тральним об’єктом історико-турис-
тичного комплексу. Логічно було б 
передати старовинну садибу На-
ціональному заповіднику «Черні-

гів стародавній», щоб відкрити тут 
його філію. Але заповідник — на-
ціональний, отже, у віданні сто-
лиці, Міністерства культури. Не 
так просто і швидко узгоджують-
ся формальності з міністерством, 
тож обласна рада своїм рішенням 
рік тому передала садибу Чернігів-
ському історичному музею. Тепер 

це сектор музею і чималі нові кло-
поти для нього. Адже не вирішено 
ще ряд формальностей, зокрема із 
землею, документацією. А головне 
— будинок Лизогубів просто руйну-
ється, і на його збереження, поря-
тунок, реставрацію в бідного бю-
джетного музею коштів, звичайно, 
нема. 

Між тим, як це часто буває в на-
ших селах із закритими школами, 
іншими соціальними об’єктами, як 
тільки вони порожніють, тут же руй-
нуються. І самі, і недобрими рука-
ми. Ось і в цьому будинку три роки 
пустки далися взнаки: тут уже нема 
ні опалення, ні електрики. Дах, під-
вал та й загалом будівля потребу-
ють невідкладного ремонту, рес-
таврації. Те ж стосується і доволі 
занедбаного парку. На все це по-
трібні немалі кошти, проекти, узго-
дження. І не можна скидати всю цю 
велику роботу на один лише музей. 

Текст і фото Петра АНТОНЕНКА

Бабі Галі — за 70, а значить, 
восьмий десяток. Бабі Галі сидіти б 
удома, гуляти з онуками, в’язати їм 
шкарпетки, дивитися телевізор. Не 
кажучи вже про закордонні ман-
дри, що не про нас, — то американ-
ки, німкені чи француженки у свої 
далеко за 70 чи й 80 мотаються ту-
ристами по світу, дивитися Велику 
Китайську стіну чи гору Фудзіяма. 
Бабі не до цього. У неї інші стіни й 

гори — стіна злиднів і гора клопо-
тів. Треба горбитися на городі, по-
ратися на домашній фермі у хліві, 
а потім ось так везти тачкою хоч 
щось спродати на міському базарі.

Бабами Галями переповнені 
приміські електрички і міські тро-
лейбуси, зрідка — автобуси, бо там 
уже треба платити 3,50, а де взяти 
зайві гривні при бабиних пенсіях.

Тачка має свою назву — «крав-
чучка». Це від прізвища нашого 
першого президента Кравчука, 
коли і з’явився цей незамінний «гу-
жовий транспорт». Може, за це ви-
значення хтось образиться, адже 
«гужовий» тягнуть коні, але чого об-
ражатися?

Колись в один зі своїх перших 
приїздів до Польщі я пробував по-
яснити своїм польським друзям, 
що ж таке «кравчучка». Ну, кажу, 
це така сумка на колесах. Запиту-
ють: а нащо на колесах? Кажу: бо 
це велика сумка. А нащо така ве-

лика сумка? Бо в малу не натопчеш 
багато для продажу на базарі чи 
купівлі в магазині. А для чого тяг-
ти щось продавати на базарі? Для 
чого натоптувати по стільки това-
ру в магазині? Ох, кажу, темні ви 
люди, вже забули свою бідність, як 
за соціалістичної Польщі ми возили 
вам сюди на продаж кип’ятильники 
і електропраски. Забули. Як дурний 
сон. Погане забувається швидше.

Натомість ми йшли все далі. На 
зміну «кравчучці» прийшов «кучмо-
воз», також від прізвища прези-
дента, другого. «Кучмовоз» — це 
вже щось масивніше, адже й пре-
зидентство в нашого другого глави 
держави було не два з половиною 
роки, як у першого, а цілих десять. 
Таки ж внесли наші глави держави 
щось у її розвиток — хоча б два но-
вих слова в українську мову. 

Правда, далі щось забуксу-
вало зі словотворенням довкола 
тачки. Нові терміни при наступних 

президентах чомусь не з’явилися 
— ні «ющучка», ні «янучучка». При 
п’ятому президенті теж. Мабуть, 
двох перших достатньо. Хоча, 
може, схильні до гумору українці 
ще щось придумають.

…А поки що баба Галя тягне 
свою тачку. Їй думати й придумува-
ти ніколи. 

18 років тому в складі неве-
ликої делегації журналістів Укра-
їни я їздив на двотижневе журна-
лістське стажування до Сполуче-
них Штатів Америки. Це окрема й 
цікава тема. Зараз лише про одне: 
постійно виникали ситуації, коли 
переконувалися, що ми потрапи-
ли не просто в новий могутній світ, 
а в абсолютно інший, що ми з різ-
них планет з американцями. Інколи 
ми не розуміли їхніх реалій, а вони 
наших. 

Їдемо на чергову зустріч у 
журналістську організацію на 
околиці Вашингтона, столиці 
США. Як і Нью-Йорк, й інші вели-
кі міста, мегаполіс ділиться на дві 
частини — «корінний» Вашинг-
тон і довколишня багатокіломе-
трова зона, яку по-нашому мож-
на назвати передмістями. Навіть 
чисельність населення вказуєть-
ся окремо: по місту і з районом 
«великого Вашингтона» чи Нью-

Йорка. Тут немає висотних за-
будов, хмарочосів (до речі, у Ва-
шингтоні їх узагалі нема і в само-
му місті). Натомість їдемо цілі кі-
лометри просторими зеленими 
вулицями, забудованими коте-
джами. Будинки всі різні за архі-
тектурою, кожен на 2 – 3 повер-
хи, з окремим зеленим двориком. 

І треба було ж комусь із нас, 
допитливих, запитати, скільки сі-
мей живе в такому дво- чи трипо-
верховому будинку. Це виявилося 
одним із тих запитань, які ставили 
американців у глухий кут. Вони в 
таких випадках довго вдумували-
ся у смисл наших питань, намагаю-
чись зрозуміти, про що мова. Після 
певних роздумів-здивувань один 
із супроводжуючих пояснив нам: у 
цих будинках мешкає по одній сім’ї. 
Інакше й бути не може, це окремі 
садиби. 

…Час рікою пливе. Минуло яки-
хось 18 років, і можна сміливо го-

ворити, що наша дійсність спрос-
тувала деякі радянські догми. На-
приклад, коли при Микиті Хрущові 
Компартія висунула гасло «Наздо-
женемо і переженемо Америку!», 
люд сприйняв це доволі скептич-
но. Ще й антирадянський анекдот 
породив. Начебто хтось каже Хру-
щову: «Микито Сергійовичу, наздо-
гнати Америку, може, й варто, а от 
переганяти не треба. Бо тоді всі по-
бачать, що в нас на задниці штани 
залатані». 

Таким же влучним був ще один 
анекдот. Вірменське радіо запи-
тують: «На скільки ми відстали від 
Америки?» Відповідь: «Назавжди». 

Але дійсність внесла свої ко-
рективи. Передмістя Вашингто-
на можна побачити в передмістях 
Чернігова. Правда, після того я в 
Америці не був, але не думаю, що 
через 18 років у передмістях Ва-
шингтона стали будувати більш 

пишні котеджі. Тож ми просто їх 
таки ж «наздогнали», а може, й «пе-
регнали». 

Це вулиця в так званій Олек-
сандрівці, свого часу — окремому 
селі, згодом внесеному до складу 
міста. Східна околиця Чернігова. 
Зекономлю час на опис цих коте-
джів, усе видно на фото, і все ска-
зано вище, про американські. 

Так що в цілому, «в середньо-
му», в Україні живеться непогано. 
При непоганій «середній» зарплаті 
в три з половиною тисячі гривень. 
Що таке «середня»? Аби зайве не 
сумувати, згадаю ще один корот-
кий анекдот. На колгоспних зборах 
колгоспниця Маня, послухавши го-
лову і представника райкому про 
високі «середні» показники в СРСР, 
сказала: «Так це якщо в мене один 
чоловік, а в сусідки Тоні — п’ять му-
жиків, то «в середньому» в нас по 
три?» 

Місто Щорс,  поки що 
— все ще не Сновськ. 
Один з останніх 
Лєнінів області. 

Баба Галя тягне тачку

А все ж в Україні живуть добре

Врятувати садибу Лизогубів у Седневі
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Пропонує книгарня Пропонує книгарня 
товариства «Просвіта»товариства «Просвіта»
Богдан ЖолдакБогдан Жолдак
УКРИ УКРИ 
Кіноповість «Укри» відомого українського письменника, 

драматурга і кіносценариста Богдана Жолдака — це бойо-
ва проза про сучасну АТО. «Укри» — суцільний «екшн», за-
снований на реальних подіях російсько-української гібрид-
ної війни, в якій сучасні українці, подібно до героїв «Енеїди», 
відчайдушно жартують зі смертю, захищаючи свою землю і 
честь.

Київ: А-ба-ба-га-ла-ма-га – 224 с. Ціна – 63 грн.

Ліна КостенкоЛіна Костенко
ТРИСТА ПОЕЗІЙТРИСТА ПОЕЗІЙ
До книги Ліни Костенко — улюбленої української поетеси 

кінця другого – початку третього тисячоліття — увійшли найві-
доміші її вірші різних періодів творчості, від ранньої поезії до 
сьогодення, а також уривки з романів і поем. Це найповніше ви-
бране поетеси за часів Незалежності.

Київ: А-ба-ба-га-ла-ма-га – 432 с. Ціна – 79,50 грн.

Кові ШонКові Шон
7 ЗВИЧОК ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПІДЛІТКІВ7 ЗВИЧОК ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПІДЛІТКІВ
Це покроковий путівник для підлітків, який допоможе їм ді-

йти від того місця, де вони є зараз, туди, де хочуть опинитися в 
майбутньому. Їхні мрії, плани, мета — все це здійсненне і до-
сяжне. Просто потрібно знати, що допоможе правильно рухати-
ся обраним шляхом. 

Львів: ВСЛ – 270 с. Ціна – 70 грн.

Юрій Луценко,Юрій Луценко,
Мустафа НайємМустафа Найєм
ПО ОБИДВА БОКИ КОЛЮЧОГО ДРОТУПО ОБИДВА БОКИ КОЛЮЧОГО ДРОТУ
Розмова журналіста Мустафи Найєма з Юрієм Луценком 

відбувалася протягом липня 2013 року, майже відразу після 
виходу політика з ув’язнення. Ці два феєричні шукачі справед-
ливості — Юрій Луценко і Мустафа Найєм — ох і поговорили! 
Про зустрічі тет-а-тет з Януковичем, Юлією Тимошенко, Ющен-
ком, про школу виживання з тюремними авторитетами і кінче-
ними ментами. Юрій Луценко — не лише чудовий оратор, він ще 
й блискучий оповідач. Його чіпка пам’ять утримує найдрібніші 
деталі розмов і спостережень. 

Київ: А-ба-ба-га-ла-ма-га – 208 с. Ціна – 61,50 грн.

Джоан РоліДжоан Ролінґнґ
КАЗКИ БАРДА БІДЛАКАЗКИ БАРДА БІДЛА
Казки барда Бідла («The Tales of Beedle the Bard») безпо-

середньо пов’язані з книгами про Гаррі Поттера. Це п’ять аб-
солютно несхожих казкових історій, читання яких викликає 
то захоплення, то сміх, а то й тривожне відчуття смертельної 
загрози.

Унікальна й магічна книжка з ілюстраціями самої 
Дж. К. Ролінґ.

Кошти з продажу кожного примірника цієї книжки буде по-
жертвувано «Дитячій групі високого рівня».

Київ: А-ба-ба-га-ла-ма-га – 128 с. Ціна – 51 грн.

Барб-Ґалль ФрансуазаБарб-Ґалль Франсуаза
ЯК РОЗМОВЛЯТИ З ДІТЬМИ ПРО МИСТЕЦТВО ЯК РОЗМОВЛЯТИ З ДІТЬМИ ПРО МИСТЕЦТВО 
Простими словами і в зручній формі авторка підказує, як 

навчити дітей «бачити» картину, розуміти її і відчувати. На най-
більш поширені й актуальні питання запропоновано лаконічні 
відповіді, покликані задовольнити цікавість і заохотити до но-
вих пошуків. Це конспект, путівник, довідник і мистецький аль-
бом водночас, який можна ретельно вивчати вдома, нашвид-
куруч гортати у транспорті чи розглядати в парку. Книга адре-
сована не лише натхненним батькам і педагогам, які прагнуть 
змалку зацікавити дітей світом мистецтва, — вона й для тих 
допитливих читачів і читачок, котрі ніяк не знаходили часу його 
пізнати.

Львів: ВСЛ – 192 с. Ціна – 80 грн.

Ці та інші книги пропонує книгарня Чернігів-
ської обласної «Просвіти». Адреса: вул. Воров-
ського, 10. Тел.: (063) 856-91-87, (04622) 4-92-83.

«Літопис самовидців: «Літопис самовидців: 
дев’ять місяців українського спротиву»дев’ять місяців українського спротиву»
Це українська історія від листопада 2013-го до липня на-

ступного року, складена із записів у соцмережах та блогах. 
Усього до антології потрапили близько двох сотень текстів 150 
авторів, більшість із яких — кияни. Як змінювалися ми — від Єв-
ромайдану до АТО? Чи можливо вхопити історію в момент її тво-
рення і передати це відчуття читачеві книги? Як Інтернет стає ін-
струментом фіксації оцінок і смислів? Понад сотню авторів збір-
ника, серед яких як відомі літератори, блогери, журналісти, так 
і анонімні мережеві «ніки», об’єднує одне: всі вони були живими 
свідками й учасниками найдраматичніших подій новітньої укра-
їнської історії, і всі їхні думки й почуття, оцінки й пошуки смислів 
зафіксовано в режимі «включеного спостереження».

Микола Міхновський Микола Міхновський 
«Публіцистика та вірші»«Публіцистика та вірші»
До книги увійшли біографія видатного діяча національно-

визвольного руху Миколи Міхновського, його публіцистичні тво-
ри і невідома до цього часу збірка віршів «Лірика».

Ці та інші цікаві книги ви можете придбати в культурно-мис-
тецькому центрі «Інтермеццо» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 9).

Єгор СОБОЛЄВ, 
голова комітету 
Верховної Ради 
із запобігання 
та протидії корупції

Рік тому набув чинності Закон «Про очи-
щення влади». Час усвідомити, що вдалося, 
що ні, і як діяти далі.

У мене три оцінки.
Перша: це єдиний закон в Україні, завдя-

ки якому після Євромайдану хоч когось вда-
лося вигнати. Як не намагалися і не намага-
ються нинішні керівники держави залишити 
всі кадри і всі схеми Януковича, 779 керів-
ників прокуратури, податкової, міліції, інших 
часточок клептократичної машини офіційно 
звільнені. І записані в державний реєстр із 
забороною повертатися впродовж років.

Друга: завдяки Петру Порошенку, Рома-
ну Насірову, Арсену Авакову і багатьом іншим 
новим топ-посадовцям тисячі кадрів Януко-
вича сидять на посадах прямо всупереч За-
кону «Про очищення влади». Заступник міні-
стра внутрішніх справ Василь Паскал, коман-
дувач Сухопутних військ Анатолій Пушняков, 
головний слідчий СБУ Григорій Остафійчук, 
начальник міліції Києва Олександр Терещук, 
в.о. прокурора Києва Олег Валендюк. По-
вністю провалена вимога закону люструвати 
всіх посадовців, які не можуть пояснити своє 
майно. Податкова його просто не бачить. Не 
дивно, оскільки, за дослідженням директора 
департаменту люстрації Мін’юсту Тетяни Ко-
заченко, в центральному апараті Державної 
фіскальної служби половина керівників самі 
залишаються у кріслах усупереч вимогам лю-
страційного закону. Ми протестуємо, привер-
таємо увагу медіа і громадськості, навіть по-
зиваємося проти держави — марно. Судді 
самі наглухо заблокували люстрацію всере-

дині їхньої прогнилої системи. За рік не лю-
стрований жодний суддя. Я неодноразово на-
магався пояснити людям у мантіях, що аль-
тернативою люстрації для них можуть стати 
суди Лінча. Вони у відповідь скаржаться, що я 
їм погрожую. Вища рада юстиції надіслала до 
парламенту таку скаргу із проханнями «вжити 
заходів» проти мене.

Третя і найгірша оцінка: люстрація не 
буде ефективною, коли керівництво держа-
ви не зацікавлено в очищенні влади. Володи-
мир Демчишин — нова людина, не з люстро-
ваних. І що, нам чи енергетиці від цього лег-
ше? Найгірша ситуація — в митниці, де після 
Євромайдану змінилися вжа два керівники, 
а по факту, як свідчить останній голова, всі-
ма призначеннями неофіційно керує офіційно 
люстрований Геннадій Романенко.

Що робити далі?
Не зупинятися. Сотні корупціонерів ви-

гнали, виженемо й тисячі. Разом із Громад-
ським люстраційним комітетом ми створили 
реєстр усіх, хто має бути люстрований. І рано 
чи пізно вони всі будуть звільнені, ось поба-
чите.

Головне: за цей рік ми в парламенті ство-
рили добре законодавство не тільки для од-
норазової люстрації, а й для постійного очи-
щення влади. Головний закон працює вже 
другий тиждень — про відкритість інфор-
мації про власників нерухомості й зем-
лі. І посадовці по всій країні, включно із Пре-
зидентом, тепер змушені пояснювати, де взя-
ли і кому. Неспроможність посадовця пояс-
нити своє майно ми визнали незаконним 
збагаченням і надали державі право це кон-
фісковувати.

Звісно, як і Закон «Про очищення влади», 
всі ці добрі антикорупційні закони ще треба 
виконати. Що буде в рази важче, ніж їх ухва-
лити. Але нам діватися нікуди. Або ми їх, або 
вони нас.

(«Українська правда», 16.10.2015)
www.pravda.com.ua

«Судді»
Паскал Василь, нині за-

ступник міністра внутріш-
ніх справ України А. Авако-
ва, а з листопада 2011 р. (у 
момент призначення Захар-
ченка міністром внутрішніх 
справ) обіймав посаду за-
ступника начальника депар-
таменту кримінальної мілі-
ції МВС, а з січня 2012 року 
— начальника департамен-
ту карного розшуку МВС. 
Мав бути звільнений з мілі-
ції згідно зі статтею 3 Зако-
ну «Про очищення влади». 
Натомість Аваков зробив 
його своїм заступником. Вів 
справи проти учасників Ре-
волюції Гідності, Павлічен-
ків, за інформацією ЗМІ при-
четний до викрадення Ігоря 
Луценка і Юрія Вербицько-
го та складав «розстрільний 
список» учасників Майдану. 

Ківа Ілля, заступник на-
чальника ГУМВС у Доне-
цькій області, написав не-
давно в себе на «Фейсбуці»: 
«Любители и почитатели су-

чей партии «Свобода» — с 
сегодняшнего дня я иду за 
вами…». 24 грудня минулого 
року Жовтневий райсуд Пол-
тави визнав Ківу винним у 
скоєнні злочину, передбаче-
ного частиною 3 ст. 368 КК 
України («Отримання хабара 
посадовцем у особливо ве-
ликих розмірах»). 

Білоцерковець Олег, 
суддя Печерського район-
ного суду, випустив на сво-
боду нині покійного керів-
ника Держслужби зайнятос-
ті В. Галицького — учасника 
найгучнішого корупційно-
го скандалу часів Янукови-
ча (в Галицького конфіско-
вано гроші й золото на за-
гальну суму близько $7 млн, 
були відео- й аудіодокази). 
Відпустив з-під варти міні-
стра юстиції часів Янукови-
ча Олександра Лавринови-
ча. Засудив до двох місяців 
ув’язнення українських па-
тріотів за справами щодо 
подій 31 серпня під Верхо-
вною Радою. 

Мельник Андрій, суд-
дя Печерського районного 

суду. За свідченням Пукача 
(«справа Ґонґадзе»), вима-
гав від нього, щоб той вину-
ватцями назвав не Кучму й 
Литвина, а Мороза, Ткачен-
ка, Марчука і Плюща. Ухва-
лював рішення щодо засу-
дження українських патріо-
тів за справами щодо подій 
31 серпня під Верховною 
Радою. 

Козлов Роман, підпол-
ковник міліції, слідчий СУ 
ГУМВС у місті Києві. У 2012 
році «шив» справу на свобо-
дівця Сергія Аксенюка. За 
інформацією ЗМІ, відбілю-
вав рейдерів із Московсько-
го патріархату. Вів справи 
проти учасників Революції 
Гідності щодо подій 1 груд-
ня 2013 р. на Банковій. Та-
кож за інформацією ЗМІ, 
складав «розстрільні спис-
ки» учасників Майдану. У ка-
бінеті Козлова досі висять 
портрети Сталіна і Дзержин-
ського. 

www.svoboda.org.ua, 
№ 321, 2015 р.

Особи, які переміщені з тимчасово 
окупованої території та районів прове-
дення АТО, — так держава називає пе-
реселенців із Криму та Донбасу.

В області їх понад 12 тисяч. Найбіль-
ше — в Чернігові (2990), Ніжині (489), 
Прилуках (443), Козелецькому (509), 
Бахмацькому (389) та Бобровицькому 
(379) районах. 

Станом на 1 липня отримували пен-
сію через установи Пенсійного фонду 
України 4721 особа (53 — з АР Крим, 
4668 — з Донецької та Луганської об-
ластей).

Щомісяця сім’ям внутрішньо перемі-
щених осіб виплачується адресна допо-
мога для покриття витрат на проживан-

ня, в тому числі на оплату послуг ЖКГ. За 
І півріччя виплачено 24,3 мільйона гри-
вень такої допомоги.

На 1 липня в центрах зайнятості пе-
ребувало на обліку 587 внутрішньо пе-
реміщених осіб. Сума виплаченої допо-
моги з безробіття на одну особу в серед-
ньому становить 4000 грн.

Через центри зайнятості працевла-
штовано 203 особи. Основні професії, 
за якими працевлаштовані громадяни, 
— вихователь, лікар, монтер колії, підсо-
бний робітник, продавець.

Інша допомога переселенцям — це 
послуги з тимчасового розміщення, за-
безпечення продуктами харчування, 
одягом, взуттям, спільні заходи центрів 

зайнятості з волонтерськими і громад-
ськими організаціями.

На 16 липня в області проживало 
1049 дітей із родин переселенців (948 
— з Донецької та Луганської областей, 
101 — з АР Крим).

До дошкільних навчальних закладів 
влаштовано 252 дітей, до загальноос-
вітніх навчальних закладів — 754 дити-
ни, до інтернатних закладів — 21 дитину, 
до професійно-технічних навчальних за-
кладів — 14 учнів.

Вступили (перевелися) до вузів об-
ласті 85 студентів із таких родин.

Громадська організація 
«Асоціація регіональних засобів

масової інформації»

Які результати люстрації за рік
* * * 
Коментар редактора. 

Можна лише вітати цей чес-
ний аналіз голови парламент-
ського комітету. Варто тільки 
звернути увагу на два момен-
ти. Єгор Соболєв слушно гово-
рить, що «закони ще треба ви-
конати». Красиві закони і прір-
ва між задекларованим у них 
і виконанням цього — давня 
радянська традиція, яка пере-
йшла і до нас. 

То як бути? Бути громадян-
ським суспільством, де грома-
дяни контролюють владу — за 
допомогою партій, громад-
ських організацій, засобів ін-
формації. Не випадково ж (і це 
другий момент) голова коміте-
ту заявляє: «Разом із Громад-
ським люстраційним комітетом 
ми створили реєстр усіх, хто 
має бути люстрований». «Ми» 
— це державна влада, в да-
ному разі — представницька, 
парламент, плюс тісна співпра-
ця саме із громадянським сек-
тором. Але от проблема. Саме 
цей сектор, ці громадські орга-
нізації, як і партії, все це — час-
то-густо заангажоване, втягну-
те в доволі брудне політикан-
ство. У даному разі — втягнуте 
в колотнечу за посади у владі. 
Ось у це й виливалася доволі 
часто так звана «люстрація» у 
виконанні місцевих, часом до-
волі різношерстих і галасливих 
громадських «люстраційних» 
утворень. Тому, замахуючись на 
очищення влади, варто б наво-
дити лад і в лавах люстраторів. 

Люстрація по-українськи: 
в державних кабінетах — портрети Сталіна і Дзержинського

Трагічні події під Верховною 
Радою, коли під час зіткнення мі-
тингувальників і правоохорон-
ців від вибуху гранати загинули 4 
працівники міліції, а ще понад 100 
людей було поранено, зараз роз-
слідуються правоохоронними ор-
ганами. Їх представники, в особі, 
наприклад, міністра МВС Авако-
ва, буквально в перші години піс-
ля вибуху під Радою звинуватили 
в цьому членів ряду партій, насам-
перед «Свободи». Кілька активіс-
тів партії зі столиці й областей за-
тримані міліцією і судами, і їм ін-
кримінується причетність до зга-
даного злочину. 

Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода» виступило із заявою, 
в якій усе це називають пере-
слідуванням партії і вимагають 
об’єктивного розслідування по-
дій. У газеті партії, що виходить 
під цією ж назвою «Свобода», в № 
321 за 3 – 9 вересня 2015 року 
вміщено публікацію про ряд пра-
цівників правоохоронних органів, 
які причетні до розслідування ін-
циденту під парламентом. Пере-
друковуємо цю інформацію без 
жодних змін і скорочень. 

Переселенці на Чернігівщині
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Росія в Сирії воює начебто 
з «Ісламською державою», 
а, між тим, 2,5 тисячі росіян 
воюють у складі цієї ІДІЛ
Близько 2,5 тисяч громадян Росії воюють 

у лавах «Ісламської держави». Про це повідо-
мив перший заступник міністра внутрішніх 
справ РФ Олександр Горовий.

Горовий запевнив, що правоохоронні ор-
гани здійснюють необхідні заходи для про-
тидії загрозі терористичних актів з боку при-
хильників ІДІЛ: «Правоохоронні органи в рам-
ках роботи щодо спільних планів здійснюють 
весь необхідний комплекс оперативно-профі-
лактичних заходів, комплекс дій як з контро-
лю за пересуванням усіх цих громадян, так і 
інші моменти, які мінімізують терористичну 
загрозу на території нашої країни».

Як відомо, Росія завдає авіаударів у Сирії 
від 30 вересня. 

7 жовтня об’єкти «ІДІЛ» обстріляли кора-
блі Каспійської флотилії МВФ Росії. Ракети ле-
тіли над територіями Ірану та Іраку, а запуска-
лися з води біля кордонів з Іраном.

Керівництво РФ наполягає, що завдає уда-
рів по позиціях «Ісламської держави», однак є 
багато свідчень, що Росія бомбардувала си-
рійську опозицію, яку підтримують і озброю-
ють США, а також мирних жителів. НАТО зви-
нуватив Росію у вбивстві цивільних у Сирії.

(«Українська правда», 15.10.2015)

Головний податківець країни 
«забув» указати у своїй 
податковій декларації 
квартиру в Англії
У Насірова знайшли 
ще одну квартиру в Лондоні
Голова Державної фіскальної служби Ро-

ман Насіров має ще одну квартиру в Лондоні, 
якої не вказав у своїй декларації про доходи 
за 2014 рік. 

Про це повідомляють «Наші гроші» з поси-
ланням на витяги із Британського реєстру не-
рухомості.

Йдеться про трикімнатну квартиру №22  в 
будинку Фоллоуфілд на вулиці Леннокс Роуд в 
Іслінгтонзькому Боро Лондона на півночі міс-
та. За даними ріелторських сайтів, її вартість 
нині становить близько 240 тисяч фунтів.

Голова Державної фіскальної служби во-
лодіє цією квартирою на правах leasehold — 
довгострокової оренди, яка зазвичай уклада-
ється на термін від 40 до 125 років. Оформ-
лене це право було 2005 року, заплатили за 
нього £120 000, і, як свідчить витяг, ці кошти 
були взяті в кредит у банку HSBC Bank PLC.

Згідно з офіційною біографією Насірова, 
на час придбання цієї нерухомості він працю-
вав у приватних міжнародних компаніях і мав 
свій приватний бізнес у Лондоні: у 2005 р. ра-
зом із батьком заснував тут компанію Nasirov 
LLP.

Контактною адресою Романа Насірова як 
засновника цієї компанії у британському ре-
єстрі була вказана ця сама квартира на Лен-
нокс Роуд. Фірма ліквідована 2009 року, коли 
Насіров повернувся працювати в Київ. На-
зва компанії — Nasirov LLP — досі відобра-
жається на картах Google при пошуку за цією 
адресою.

Окрім того, цю ж адресу на Леннокс Роуд 
Насіров указував при оформленні 2007 року 
договору на купівлю іншої нерухомості в 
Лондоні — квартири №5 у будинку на вулиці 
Лаймхарбор, 3, тієї самої, дані про котру опри-
люднив у вересні колишній заступник Насіро-
ва по ДФС Костянтин Лікарчук.

Про це свідчить оприлюднена виданням 
копія договору.

Як відомо, тоді голова Державної фіскаль-
ної служби заявив, що не володіє цією квар-
тирою. Але, згідно з цими документами, На-
сіров сплатив третину від вартості квартири 
(£96 тис. від загальної £275 тис.) і мав спла-
чувати щороку ще по £8 250.

Згідно із затвердженою формою подачі 
декларації про доходи, Насіров зобов’язаний 
надати інформацію про все майно, що «пере-
буває у власності, в оренді чи на іншому праві 
користування декларанта». Однак у деклара-
ції чиновника за 2014 рік у відповідному роз-
ділі про нерухомість стоять прочерки.

«Українська правда»
www.pravda.com.ua/news/2015/10/15/ 

Бліц-інформ

У Верховній Раді зареєстрований 
проект Закону «Про регулювання про-
ституції та діяльності секс-закладів». За-
конопроект внесений свіжоспеченим 
членом групи «Воля народу» Андрієм Не-
мировським, який пройшов до ВР від 
«Самопомочі» і на момент обрання на-
родним депутатом вважався експертом 
з мототранспорту. 

На думку толерантної частини сус-
пільства, в умовах війни і тотальної кри-
зи легалізація проституції не є першою 
у списку проблемою, що потребує зако-
нодавчого вирішення. А от нетолерантні 
громадяни взагалі не зрозуміли, «що це 
за сором такий». 

Справді, цей законопроект заго-
стрює питання співвідношення закону і 
моралі. 

Але спробуємо із прискоренням ста-
ти європейцями — і одразу перейдемо 
до юридичних аспектів законопроекту.

Тонкощі 
термінології
Автор законопроекту пропонує вважа-

ти проституцію підприємницькою діяльніс-
тю. Схема очевидна — надання сексуаль-
них послуг за плату.

Але автор не шукав простих шляхів — 
і запропонував відокремити статевий акт 
від демонстрації тіла на платній основі. 
Тобто, на думку народного депутата, про-
ституцією будуть вважатися два види по-
слуг — еротичний, порнографічний показ 
тіла на платній основі і безпосередньо ста-
тевий акт за гроші.

Ви все правильно зрозуміли: стриптиз 
прирівняли до проституції.

Цікаво, чи готові стриптизерки назва-
ти свою роботу проституцією і перейти з 
найманої праці у приватні підприємці, як 
встановлюватиме новий закон?

А де ж 
«європейські 
цінності»?
Текст 5-ої статті законопроекту вста-

новлює «обов’язки повії» та чітко дає зро-
зуміти, що закон повіями називає лише жі-
нок. І взагалі це закон про жіночий стрип-
тиз і жіночу проституцію.

Готуючи такий серйозний законопро-
ект, варто було б дослідити питання і не 
створювати дискримінаційного «односта-
тевого» закону.

Адже чоловіки значно успішніше реалі-
зовані в цій професії — бо не жебракують 
на окружних дорогах, а обслуговують еліт-
них та заможних клієнтів. Крім того, дис-
кримінаційність «одностатевого» закону 
полягає в тому, що він покладає обов’язки 
сплачувати податки і стежити за своїм 
здоров’ям на працівників секс-бізнесу 
лише жіночої статі.

Крім статевої нерівності, законопроект 
також ставить у нерівні умови повію-під-
приємця і споживача послуг. Адже йдеться 
лише про забезпечення соціальних гаран-
тій повій, натомість закон не захищає їхніх 
клієнтів.

Якщо демонстрація тіла і статевий акт 
за оплату стають послугами, то на них по-
винно розповсюджуватися законодав-
ство про захист прав споживачів, пови-
нні встановлюватися відповідні стандарти 
якості послуг. Законопроект не враховує, 
що інтимні послуги можуть нести ризик за-
вдання фізичної та моральної шкоди спо-
живачу.

Цікаво, що особам, які не досягли 18 
років, законопроект забороняє відвідува-
ти секс-заклади — натомість жодного сло-
ва щодо мінімального віку повій.

Лише згадується, що повії користують-
ся всіма гарантіями, які передбачені Ко-
дексом законів про працю. А тим кодексом 
встановлено, що особа в Україні має право 
працювати з 16 років, а під час канікул на-
віть з 14-ти.

Далі — міцніше тримайтесь за стільці: 
законопроект зобов’язує власника секс-
закладу перевірити документи у відвідува-
чів.

Таким чином, легалізація стосується не 
лише жриць кохання за гроші, а й спожи-
вачів послуг. Їх теж планують легалізувати, 
тобто вивести з тіні. Цікава фантазія, чи не 
так?..

Як бачите, ніяких європейських стан-
дартів у цьому законі немає.

Кому це вигідно?
Законопроект, справді, більше схожий 

на плід бурхливої еротичної фантазії. І пев-
ні статті навіть наводять на думку, що задо-
волення від цього тексту й було метою його 
написання — якби не стирчали з нього вуха 
майбутніх власників легальних борделів.

Метою цього «витвору юридичного 
мистецтва» є відкриття в кожному за-
кутку легального борделю. 

На сьогоднішній день утримання місць 
розпусти є злочином і карається законом. 
Після легалізації проституції цей бізнес ви-
йде із кримінальної тіні та перетвориться 
на потужне легальне джерело збагачення 
й без того багатих людей.

На доказ того, що основною метою ле-
галізації проституції в Україні є легаліза-
ція і розширення мережі борделів, свідчить 
текст законопроекту.

Термін «секс-заклад» — а не «соціаль-
ні гарантії повій» — червоною ниткою про-
ходить крізь весь текст майбутнього зако-
ну. Апогеєм є сьома стаття, в якій гаранту-
ється державне сприяння розвитку секс-
закладів, вживання заходів підвищення 
іміджу праці повій, сприяння діяльності 
професійних спілок і громадських органі-
зацій у сфері діяльності секс-закладів.

Далі ще глобальніше.
Верховна Рада мусить визначити осно-

вні напрями державної політики регу-
лювання у сфері проституції та діяльності 

секс-закладів. А реалізацію державної по-
літики у сфері проституції — так-так, її те-
пер називатимуть «сферою» — та діяльнос-
ті секс-закладів здійснюватиме Кабінет Мі-
ністрів.

Таким чином, під виглядом приведення 
вітчизняного законодавства до європей-
ських стандартів робиться спроба покрити 
Україну мережею легальних борделів.

Європейський 
досвід
У другій половині ХХ століття питання 

легалізації проституції в Європі виникло 
внаслідок боротьби самих повій за лега-
лізацію їхнього бізнесу. Але європейські 
країни не такі вже й одностайні в цьому 
питанні.

Лише 5 європейських країн — Німеч-
чина, Австрія, Ліхтенштейн, Нідерланди та 
Греція — легалізували борделі. У 17 краї-
нах Європи проституція легалізована, але 
борделі заборонені. У 12 країнах ЄС про-
ституція не легалізована, і навіть встанов-
лена кримінальна відповідальність повій. У 
деяких країнах — Швеція, Норвегія, Іслан-
дія — встановлена кримінальна відпові-
дальність клієнтів.

Тобто єдиного європейського досві-
ду, який би варто було наслідувати, в 
питанні легалізації проституції немає. 

Більше того: в європейських краї-
нах з найвищим рівнем життя борделі, 
тобто секс-заклади, заборонені.

Є два мотиви, які можуть виправдову-
вати легалізацію проституції, — дати мож-
ливість повіям заробити собі на пенсію і 
перестати притягати людей до відповідаль-
ності за те, що вони так розпоряджаються 
власним тілом.

Для досягнення зазначених цілей не-
має потреби легалізовувати борделі.

І саме таку модель легалізації прости-
туції переважно обирають європейські 
країни.

Ганна МАЛЯР,
кандидат 

юридичних наук, 
експерт-кримінолог
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09.10.2015.

www.pravda.com.ua

Продовження теми
У позаминулому номері нашої газети в публікації «Бюджет наповнять алкоголь, цигарки, а тепер — і гральний бізнес та 

проституція» аналізувалася дивна ідея, що з’явилася в українському парламенті, — узаконити гральний бізнес і проститу-
цію. Щодо цього, особливо проституції, — це вже проблема рівня моральності чи, точніше, аморальності суспільства. Як 
і спроба, за «лежачої економіки», наповнити бюджет за допомогою двох означених джерел, а також алкоголю і цигарок. 

Що означала б легалізація проституції, як не подальше збагачення в царині такого «бізнесу», — цю проблему аналізує 
відомий юрист Ганна Маляр, чиї коментарі не раз друкувала наша газета. 

Законотворці спішать 
на допомогу власникам борделів

Виявляється, в нашому парламенті законопроекти 
подають «жартома», задля «провокації»

Передумав: замість легалізації проституції 
Немировський пропонує за неї карати

Автор законопроекту про легалізацію проституції Андрій Немировський відкликає до-
кумент із Верховної Ради і замість нього внесе інший — про посилення покарання за неї.

Про це повідомила прес-служба групи «Воля народу», до якої входить депутат.
«Внесення цього законопроекту було провокативним. Але це моя свідома позиція, 

щоб привернути до цього ганебного явища увагу суспільства та розпочати широку дис-
кусію у владних коридорах щодо необхідності посилення боротьби із торгівлею людьми, 
сутенерством, розповсюдженням ВІЛ-інфекції та іншими негативними явищами, які су-
проводжують проституцію», — пояснив нардеп.

Немировський поскаржився, що влада «взагалі не приділяє уваги такому ганебному 
явищу, як проституція, яка є формою торгівлі людьми».

Він додав, що відкликає документ «аби не провокувати суспільний конфлікт».
На думку депутата, в Україні проституція та сутенерство «кришуються» правоохорон-

цями, а сотні українських дівчат вивозяться за кордон.
У повідомленні сказано, що Немировський уже підготував новий законопроект про 

посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми, проституцію та суте-
нерство, особливо в частині відповідальності правоохоронців за участь у цих злочинах.

Як відомо, Немировський зареєстрував законопроект про легалізацію проституції 
18 вересня. Тоді він стверджував, що проституція легалізована в більшості розвинених 
країн Євросоюзу, а її нелегальність в Україні грає на руку криміналітету і завдає збитків 
держбюджету.

«Українська правда», 09.10.2015 
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«Боїнг» збили 
з окупованої території 

ракетою комплексу «Бук» 
17 липня минулого року в небі над 

Донбасом, на території, зайнятій сепа-
ратистами, ракетою було збито паса-
жирський літак міжнародного рейсу. 
При цьому загинули всі 298 людей на 
борту — члени екіпажу і пасажири, в 
більшості громадяни Нідерландів.

Голова Ради розслідувань у справах 
безпеки Нідерландів Т. Яустра заявив, що 
ракета, якою торік збили «Боїнг» MH17, була 
випущена з території, захопленої сепара-
тистами: «Межі коливалися, але це терито-
рія, яку контролювали проросійські сепара-
тисти».

Розслідування не стало визначати точ-
ної точки пуску. Як сказав Яустра, для цього 
треба було б брати проби ґрунту й опитува-
ти свідків, а це не в компетенції Ради роз-
слідувань з питань безпеки Нідерландів.

13 жовтня цей орган оприлюднив оста-
точні результати свого технічного розсліду-
вання, яке встановило, що літак «Малайзій-
ських авіаліній» рейсу MH17 збили саме ра-
кетою зенітно-ракетного комплексу «Бук». 
Але встановити, хто саме зробив цей пуск, 
не було метою розслідування.

«Цей літак був одним із 160 рейсів у тій 
частині, — сказав представник Нідерланд-
ської ради безпеки. — Ніхто не думав, що 
цивільна авіація є в зоні ризику. 61 опера-
тор із 32 країн літали над Східною Україною. 
Всі думали, що це безпечно».

Однак він підкреслив, що в України було 
достатньо підстав закрити повітряний про-
стір, але вона цього не зробила.

Клімкін пояснив, 
чому Україна не закрила неба 
над Донбасом до краху МН17

Україна не закрила повністю повітряний 
простір над Донбасом до моменту катастро-
фи МН17, оскільки ніхто не припускав, що Ро-
сія має намір приховано застосувати потуж-
ні ракети ППО проти цивільної авіації. Про це 
заявив міністр закордонних справ України 
Павло Клімкін: «Ніхто на той момент не усві-
домлював такої загрози, і що Росія може від-
правити на Донбас такі високотехнологічні 
системи, які можуть збивати літаки».

Клімкін підкреслив, що Росія розв’язала 
неоголошену гібридну війну, під час якої не-
зрозумілі ні наміри, ні типи зброї, до яких 
може дійти справа.

Слідчі продовжують 
шукати винних 

у катастрофі «Боїнга»
Міжнародна спільна слідча група у складі 

прокурорів і представників інших правоохо-
ронних органів України, Нідерландів, Бельгії, 
Австралії та Малайзії, а також представни-
ків Євроюсту продовжує роботу з виявлення 
всіх осіб, причетних до авіакатастрофи рейсу 
MH17.

У Міжнародній групі пояснюють, що вони 
і Радбез Нідерландів проводять незалежні 
розслідування, а доповідь Радбезу підтвер-
джує висновки опитаних Міжнародною гру-
пою експертів.

Також підкреслюється, що кінцевою ме-
тою роботи слідчих є «виявлення осіб, винних 
у нападі, і притягнення їх до відповідальнос-
ті» в суді.

У Міжнародній групі відзначають, що це 
«дуже інтенсивне і трудомістке розслідуван-
ня», в ході якого «доводиться знаходити і опи-
тувати багато свідків, а також аналізувати ве-
ликий масив даних».

На цих виборах Захід дав шанс Лукашен-
ку стати перехідним геополітичним партне-
ром. Для цього «Бацькові» потрібно було про-
демонструвати, чи може він шанувати думку 
тих, хто думає інакше. Тому ще напередод-
ні у столиці Білорусі сотні людей вийшли на 
мітинг проти фальсифікацій на президент-
ських виборах, при цьому жодних затрима-
них чи заворушень не зафіксовано. Після ви-
борів у Мінську почав збиратися квазі-Май-
дан, але все завершилося відносно тихо. Лу-
кашенко поки іспит так-сяк витримує.

Потім буде черга Заходу: Європейський 
Союз скасує санкції проти Білорусі через чо-
тири місяці після президентських виборів, 
якщо все буде хоча би відносно спокійно. 
Відтак, у Білорусі має початися певна полі-
тична відлига.

Це не означатиме, що білоруси раптом 
отримають політичну свободу. Бо дарованої 
свободи не буває. Але точно буде лібералі-
зація режиму, а це відкриє шлюзи для його 
можливої трансформації. І головне — гео-
політичний вектор країни не матиме тепер 
лише східний напрямок.

Політика ніколи не мала чіткого поділу на 
чорне і біле. Бувало, що дуже неоднозначні 

особистості в підсумку творили і добро теж. 
У 1950-их Іспанія часів диктатора Франко 
була відсталою країною Європи, а на почат-
ку 1970-их завдяки реформам, здійсненим 
у тому числі тим самим диктатором Франко, 
мала одну з найдинамічніших економік. Дик-
татор Піночет провів економічні реформи, 
які вивели чилійську економіку в регіональ-
ні лідери.

А бувало навпаки: дуже визначні «до-
брі» демократи породжували зло. Згадайте 
світлих душею українців, які заговорили про 
нейтралітет і без’ядерність одразу після про-
голошення незалежності України, або про-
сто згадайте Ющенка.

Але шанс у Лукашенка здійснити добро 
для Білорусі з’явився. Цьому шансу, безу-
мовно, заважатиме Росія, яка шантажува-
тиме і підставлятиме Лукашенка, чим тільки 
може. Та і складний характер «Бацьки», який 
звик бути абсолютним володарем і якого 
легко спровокувати, — теж може бути про-
блемою.

Той, хто вважає, що це Захід іде на по-
ступки Лукашенку, помиляється. Бо Лука-
шенко давно почав першим робити кроки 
назустріч Заходу. Почав він зі звільнення 

політичних в’язнів. А за недавнє щире зди-
вування щодо «якоїсь» російської авіабази, 
яку нібито «хтось там» планував розмістити в 
Білорусі, чесно заслуговує Оскара за актор-
ську майстерність.

Дуже символічними були його пер-
ші (перші!) слова після голосування про 
те, що Білорусь зробила все, що Захід по-
бажав бачити в країні напередодні прези-
дентських виборів. Нічний жах Путіна збу-
вається: Лукашенко — вірний сателіт Росії 
— каже, що робить усе, що побажає... За-
хід! Скрєпи трєщат. Лукашенко топчеться 
по них і в міру своїх здібностей шкребе ві-
кно в Європу.

Сергій ТАРАН, 
політолог, співзасновник 

і голова правління Цен-
тру соціологічних та по-

літологічних досліджень 
«Соціовимір», директор 

Міжнародного інституту 
демократій (Україна) 

(«Українська правда», 12.10.2015)
 www.pravda.com.ua

Верховна Рада України в 
першому читанні

ухвалила законопроект 
про трудову міграцію 
Цей закон стосується громадян України, 

які «шукають притулок чи отримали притулок 
за кордоном, навчаються, є працівниками 
дипломатичної служби, а також перебува-
ють за кордоном у відрядженні». 

Законопроектом закріплюються права 
трудових мігрантів та членів їхніх сімей на 
належні умови праці, соціальне страхуван-
ня і возз’єднання сімей. Держава бере на 
себе обов’язок укласти міждержавні дого-
вори щодо відповідних прав на належні умо-
ви праці, соціальне страхування, нагороду і 
відпочинок.

Цей закон необхідний для надання Укра-
їні безвізового режиму з країнами ЄС.

Канадою рушає мобільна 
виставка про Голодомор 

Цієї осені Канадою подорожуватиме мо-
більна виставка про Голодомор в Україні 
1932 – 1933 років. Спеціальний автофургон 
оснащений найсучаснішим мультимедійним 
обладнанням, аби інформувати канадців 
про історію геноциду в Україні.

Проект одержав підтримку від канад-
ського уряду і від провінційних міністерств 
Манітоби й Онтаріо.

Виставку возитимуть по школах у провін-
ції Онтаріо, а також на різноманітні фестива-
лі та громадські заходи. Далі вона мандру-
ватиме країною, і організатори сподівають-
ся охоплювати інформацією як мінімум 7000 
студентів на рік.

Цей проект отримав $1,5 мільйона на 
реалізацію від уряду Канади, і додатково 

було залучено $400 000 від Temerty Family 
Foundation та інших приватних джерел.

Проект планує залучити додаткові 
$ 700 000, щоб забезпечити тривалість до 
2018 року або й довше.

У Польщі створили 
Українську 

парламентську групу 
У польському парламенті створено Укра-

їнську парламентську групу, до складу якої 
увійшли 12 законодавців — 11 депутатів 
нижньої палати парламенту (Cейму) і один 
сенатор.

Ініціатор створення групи та її голова — 
депутат Сейму і етнічний українець Мирон 
Сич. Серед членів групи є два заступники мі-
ністрів — міністра фінансів Януш Ціхонь та 
міністра сільського господарства і розвитку 
села Казімєж Плоцке.

«Уперше в історії польського парламен-
ту створено Українську парламентську групу. 
Значною мірою до неї входять люди, які ма-
ють українське коріння або пов’язані з укра-
їнським суспільством, культурою, традиція-
ми», — заявив Сич.

Група підтримуватиме українську етніч-
ну меншину в Польщі, українських мігрантів, 
дбатиме про популяризацію української іс-
торії, культури і традицій у Польщі, співпра-
цю з українськими організаціями в Польщі, 
підтримку ініціатив, пов’язаних із реформа-
ми в Україні.

Українці Молдови, 
єднаймося! 

25 років у Республіці Молдова працює 
Товариство української культури, яке пі-
клується про підростаюче покоління, від-
роджує традиції, історію краю, допомагає 
молоді вступати до вузів України і Молдо-
ви. Товариство відбудувало приміщення 
на території ліцею ім. М. Коцюбинського, 
нині надане під центр української культу-
ри, музей «Українці в Молдові» та недільну 
школу ім. Преподобного Паїсія Величков-
ського.

З нагоди 25-річчя Товариство прово-
дить творчий марафон за участю всіх філій 
по республіці.

В урочистостях беруть участь делегація 

УВКР на чолі з головою Михайлом Ратуш-
ним, представники урядів обох країн, То-
вариства «Україна – світ». У програмі свят-
кувань — покладання квітів до пам’ятника 
Тарасу Шевченку в Кишиневі, зустріч з 
українською громадою Молдови в примі-
щенні Національного театру опери та бале-
ту, святковий концерт за участю Черкась-
кого академічного заслуженого народного 
хору і хорових колективів Товариства. По-
дібні урочистості відбудуться і в інших міс-
тах країни. 

Фільм «Майдан» переміг 
на кінофестивалі 

в Німеччині 
Документальний фільм українського ре-

жисера Сергія Лозниці «Майдан» здобув го-
ловну нагороду 9-го Міжнародного фестива-
лю фільмів про права людини в Нюрнберзі 
(Німеччина).

Режисеру також вручена грошова пре-
мія в розмірі 2,5 тис. євро.

У Римі відкрито 
пам’ятник 

Володимиру Великому 
Днями в Римі на території комплексу 

Свята Софія відкрито пам’ятник князю Ки-
ївському Володимиру Великому, хрестителю 
Київської Руси-України.

Чин освячення здійснив Блаженніший 
Святослав, глава УГКЦ. 

Автором пам’ятника є Леонід Молодожа-
нин, відомий у світі скульптор українського 
походження. 

Олександр  Лукашенко виграв 
усі 5 президентських виборів поспіль 
і є президентом  Білорусі  вже понад 21 рік

11 жовтня 2015 року  в Білорусі відбулися п’яті президентські ви-
бори. Усього було зареєстровано 4 кандидати, із яких ніхто, крім Лу-
кашенка, не набрав навіть 5%. Вибори завершилися в один тур, і Лу-
кашенко (за попередніми даними) переміг із результатом 83,49%. На 
виборах була найвища явка, і за Лукашенка проглосувала найбільша 
кількість виборців за всю історію виборів у незалежній Білорусі.

Білорусь: шанс на відлигу?

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада
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Бліц-інформ
Партія Путіна: 
програли вибори — 
забираємо клуб 
і дитячий майданчик
У Росії кандидати від партії 

влади «Єдина Росія» вдаються 
до помсти виборцям за програш 
у виборах.

Приміром, у Бурятії влада од-
ного із сіл після програшу партії 
«Єдина Росія» на регіональних 
виборах позбавила місцевих 
жителів сільського клубу — його 
демонтували і вивезли в сусіднє 
село.

Раніше схожий інцидент 
стався в чуваському місті Ядрин.

Після того, як місцеві «єди-
нороси» не були обрані до регіо-
нальних органів влади, вони де-
монтували дитячий майданчик, 
який подарували місту під час 
передвиборної гонки.

Найбільш і найменш 
затребувані професії 
Британський портал праце-

влаштування CareerCast, про-
аналізувавши запити як пра-
цедавців, так і претендентів, 
з’ясував, які професії на сьогодні 
найменш затребувані і найближ-
чим часом можуть зникнути. 

Найбільш різке зниження по-
питу торкнеться професії листо-
ноші, що обумовлено популяри-
зацією сучасних технологій.

Друге і третє місця зайняли 
фахівець зі зняття свідчень да-
них із лічильників та фермер. За 
ними йдуть газетний репортер, 
ювелір, лісоруб, бортпровідник, 
оператор свердлильного вер-
стата, страховик, швачка/кра-
вець.

У іншій доповіді портал опу-
блікував десятку найбільш висо-
кооплачуваних і затребуваних 
професій. Перше місце в рей-
тингу отримав актуарій — фахі-
вець зі страхової математики. 
Далі — аудіолог (лікар, що діа-
гностує і лікує проблеми зі слу-
хом), математик, статистик, біо-
медичний інженер, учений з да-
них, стоматологічний гігієніст, 
інженер-програміст, працете-
рапевт, аналітик комп’ютерних 
систем.

Професійний 
«іноземець», 
випробувач ліжок чи 
любитель поспати —
професії для лінивих
Виявляється, у світі є чимало 

високооплачуваних професій, 
які не потребують спеціальних 
знань чи навичок. 

Наприклад, можна працю-
вати випробувачем ліжок у кра-
щих готелях. Для цього потрібно 
лише ночувати в готельних но-
мерах і потім повідомляти робо-
тодавцю, сподобалося вам чи ні. 

Або можна працювати в за-
кладах Китаю професійним «іно-
земцем». Таким чином там під-
тримують статус і презентабель-
ність цих закладів, підкреслю-
ючи, що до них ходять навіть 
громадяни інших країн. За це 
можна заробляти близько 1600 
доларів на тиждень. 

А за 1000 доларів на день 
можна просто... спати. Існує не-
мало лабораторій і наукових ін-
ститутів, які досліджують орга-
нізм людини у стані сну. І якщо ви 
погодитеся стати піддослідним, 
зможете не тільки добре зароби-
ти, а ще й допомогти науці.

Одним із загадкових явищ 
життя мурах є спіраль смер-
ті, або мурашиний вир. Фено-
мен мурашиного виру полягає в 
тому, що з незрозумілих причин 
одна мураха або їх група почи-
нають бігати по колу.

Поступово в цей мураши-
ний вир залучаються й інші му-
рахи. При цьому комахи протя-
гом тривалого часу бігають по 
замкнутому колу, поки не вми-
рають від повного виснаження.

Уперше явище мурашиного 
виру було описано 1910 року. У 
1921-ому на північно-східному 
узбережжі Південної Америки 
спостерігали величезний мура-
шиний вир діаметром 365 ме-
трів. Він складався з мурах-еци-
тонів. Ці мурахи бігали по колу 
два дні, всіваючи землю мерт-
вими тільцями.

Із плином часу невелика гру-
па мурах відокремилася від за-
гального кола і повела за со-
бою частину тих, хто залишався 
на той момент ще живим.

У 1944 році було проведено 
детальне дослідження явища, 
яке здійснив зоопсихолог Те-
одор Крістіан Шнейрла. Серед 
теоретичних причин такої по-
ведінки мурах — феромонний 
слід, яким мурахи позначають 
стежку на поверхні ґрунту.

А точніше — його випадко-
ве зникнення через природні 
причини, що в певних випадках 
спричинює рух мурахи по колу 
внаслідок втрати позначеного 
курсу та приєднання до її руху 
інших мурах.

Схоже явище ось уже по-
над 25 років спостерігаємо в 
середовищі українських полі-
тиків і громадських активістів, 
які знов і знов долучаються до 
участі в політичних проектах.

На жаль, тривалість політич-
ного виру є значно довшою, ніж 
мурашиного.

Власне, ось ці 16 етапів по-
літичного виру українського по-
літикуму:

Етап 1. Формування політи-
ками ініціативної групи зі ство-
рення нового політичного про-
екту.

Етап 2. Зустрічі з потенцій-
ними інвесторами та залучення 
початкових коштів.

Етап 3. Пошук активістів у 
регіонах та проведення уста-
новчого з’їзду нової політичної 
організації.

Етап 4. Презентація полі-
тичної партії в регіонах за учас-
ті лідерів із центру у складі ве-
ликої групи активістів, які поді-
лені на малі, зазвичай відкрито 
або приховано ворогуючі, мі-
крогрупи із власними лідерами 
на чолі.

Етап 5. Створення обласної 
чи місцевої партійної організа-
ції.

Етап 6. Рангування між мі-
крогрупами за володіння фран-
шизою — за лідерство в органі-
зації і за монопольний доступ 
до повного обсягу інформації.

Право безпосередньої ко-
мунікації з центром, що призво-
дить до проявлення лідерської 

мікрогрупи, в руках якої кон-
центрується вся повнота влади. 
Інструмент рангування — між-
груповий та міжособистісний 
конфлікти.

Етап 7. Втрата інтересу в ін-
ших груп, зазвичай в особі їх 
лідерів, до участі в організації 
внаслідок нездатності чинити 
вплив на вироблення та при-
йняття рішень і, відповідно, на 

розподіл ресурсів, якими вже 
володіє чи потенційно володіти-
ме організація.

Стискання організації до лі-
дерської групи, перетворення 
більшості її членів на пасивних 
статистів.

Етап 8. Імітація лідерською 
групою діяльності всієї органі-
зації та її чисельне скорочення 
в результаті втрати мотивації в 
більшості членів і усвідомлення 
ними свого підпорядкованого 
становища.

Концентрація влади і права 
розпоряджатися ресурсами ор-
ганізації в руках лідерів унаслі-
док перебігу процесів класич-
ної групової динаміки.

Втрата якостей та потенціа-
лу організації внаслідок прийо-
му до неї лише тих, хто визнає 
лідерів та готовий їм безумовно 
підпорядковуватися.

Втрата ініціативи та, відпо-
відно, активності «підлеглими» 
через її системне придушен-
ня лідерами, які вбачають у не-
санкціонованій ініціативі пося-
гання на власний статус.

Витискання з організації не-
згідних як потенційних претен-
дентів на лідерство.

Негативна селекція внаслі-
док кар’єрної успішності тих, хто 
володіє більшою варіабельніс-
тю поведінкових схем і страте-
гій — тобто тих, хто здатний «хо-
дити по головах».

Інструменти — маніпуляція 
альтернативами, ініціювання 
лідерами міжособистісних кон-
фліктів, інтриг і репресій проти 
неугодних.

Етап 9. Втрата дієздатності 
і, як результат, вимушене залу-
чення зовнішнього фінансуван-
ня для участі у виборах.

Етап 10. Потрапляння в 
повну залежність від інвес-
торів та узалежнення будь-
якої активності від наявнос-
ті фінансового ресурсу. Пере-
творення організації на ви-
борчу машину без власної 
мети з жорсткою ієрархічною 
структурою, централізова-

ним контролем та розподілом 
обов’язків.

Залучення політтехнологів. 
Набуття організацією символіч-
ного капіталу (авторитету) в ре-
зультаті використання маніпу-
лятивних політичних технологій.

Етап 11. Системне обрання 
стратегій конфронтації в конку-
рентній боротьбі за владу з ін-
шими політичними організація-

ми під час виборів, трактуван-
ня виборчого процесу як гри з 
нульовою сумою, що обумов-
лює використання всього набо-
ру стратегем Сунь-Дзи при вза-
ємодії з конкурентами та при-
зводить до зсуву ціннісної шка-
ли і моральної деградації членів 
партії, а згодом — усього сус-
пільства.

Етап 12. Перемога на вибо-
рах як конвертація символічно-
го капіталу у владний. Потра-
пляння лідерів організації до 
виборних та виконавчих орга-
нів влади.

Згортання діяльності органі-
зації, як-от непроведенння збо-
рів та зупинка іншої статутної 
діяльності, для унеможливлен-
ня контролю за діями представ-
ників партії у владі з боку про-
стих членів.

Етап 13. Конвертація пред-
ставниками партії у владі набу-
того владного капіталу організа-
ції у фінансовий капітал для по-
вернення інвесторам вкладених 
коштів з відсотками і для влас-
ного збагачення. Як наслідок — 
падіння авторитету партії, зану-
лення її символічного капіталу.

Етап 14. Поразка на вибо-
рах через втрату партією її сим-
волічного капіталу — авторите-
ту. Згортання діяльності орга-
нізації, її «консервація» до на-
ступних виборів або до моменту 
фінансового стимулювання ак-
тивності в інтересах інвесторів.

Етап 15. Маргіналізація і 
розпад політичної організації, 
втрата інтересу в лідерів до ді-
яльності в її рамках.

Етап 16. Формування по-
літиками ініціативної групи зі 
створення нового політичного 
проекту.

І далі — повтор циклу на но-
вому витку політичної спіралі.

Очевидно, що тривалість 
описаного циклу для різних по-
літичних організацій є різною, 
як і кількість залучених у вир по-
літиків і громадських активістів.

Причому більшість учасни-
ків, безперечно, є порядними і 

чесними патріотами, які, пере-
буваючи у вирі, змушені діяти 
відповідно до його логіки і всу-
переч власним цінностям.

Деякі дослідники називають 
це Системою, яку, на їхню дум-
ку, слід знищити. Проте очевид-
но, що її знищення обумовить 
нову Руїну і втрату державнос-
ті внаслідок невідворотних між-
усобиць.

Тому більш гуманною і кон-
структивною буде її заміна на 
іншу систему, яку мусять ство-
рити прогресивні політики, щоб, 
як у мурашиному вирі, вивести 
якомога більшу частину залуче-
ного активу зі «спіралі смерті» 
українського політикуму.

Проблема посилюється тим, 
що кожне нове покоління полі-
тиків і громадських активістів, 
яке, після досягнення повноліт-
тя, долучається до українсько-
го політичного життя, все біль-
ше сприймає описаний вир як 
норму і, навіть усвідомлюючи 
його згубні вади, відкидає саму 
можливість існування іншої по-
літики — чесної і прозорої, без 
подвійної моралі й на основі ви-
знаних усіма цінностей та ідеа-
лів, за правилами гри «виграш-
виграш» в умовах кооперації.

На 25-му році української 
Незалежності проблема стала 
такою гострою, що вже окремі 
відомі політики почали пропо-
нувати шляхи її вирішення на 
державному рівні.

Одним із них є державне фі-
нансування діяльності політич-
них партій, яке, на думку роз-
робників і прихильників від-
повідних законопроектів, по-
слабить тотальну залежність 
політичних партій від олігархіч-
них кланів.

Звісно, це частково роз-
в’яже описану тут проблему, 
проте, як показують політичні 
тенденції в Польщі, де вже дав-
но діє відповідний закон, його 
застосування супроводжуєть-
ся суттєвими корупційними ри-
зиками, що спонукало місцевих 
політиків ініціювати скасування 
цього закону на референдумі.

Умовою виходу з існуючого 
політичного «виру смерті» час-
тини українських політиків і гро-
мадських активістів є побудова 
ними таких політичних організа-
цій, де внаслідок використання 
відповідних організаційних ін-
струментів буде заблокований 
цей потяг до рангування.

А виділена учасниками вза-
ємодії соціальна енергія для 
реалізації цього захоплюючо-
го процесу, що обумовлений 
нашою біологічною природою 
(з’ясування, хто важливіший, 
сильніший і так далі), автома-
тично спрямовуватиметься на 
досягнення спільної мети.

Тарас ПЛАХТІЙ,
незалежний 
дослідник
(«Українська 
правда», 
11.10.2015)

www.pravda.com.ua

Понад 25 років спостерігаємо феномен мурашиної спіралі в 
середовищі українських політиків і громадських активістів, які 
знов і знов долучаються до участі в політичних проектах. 

Фото: Дмитро Ларін, УП

Партійні танці…
В Україні на фініші чергова виборча кампа-

нія, і акцент зроблено на пропорційній, тобто 
партійній, системі виборів. Отже, знову в нас 
зарясніло й зарябіло партіями і партійками, 
кількість яких пішла вже на третю сотню.

«Світ-інфо» пропонує читачам цей цікавий 
політичний аналіз. Оскільки серед читачів, на-
певно ж, немало членів тих чи інших політичних 
партій, придивіться уважно: описане повністю 
нагадує ситуацію в наших партіях, історію їх 
злетів і занепадів, навіть колись партій влади. 
Чи не час наводити тут лад самим партійцям? 

Мурашиний «вир смерті» 
українського політикуму
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У Литві так званий 
«цивільний шлюб», 
тобто співмешкання, 
реально — поза законом
Сейм Литви відмовився уза-

конити спільне проживання чо-
ловіка і жінки без реєстрації 
шлюбу.

Мін’юст Литви пропонував 
встановити, що партнерськи-
ми стосунками чоловіка й жінки 
(партнерів) є спільне проживан-
ня в сімейних відносинах без ре-
єстрації шлюбу.

Автори проекту вважають, 
що такий закон допоміг би вирі-
шувати реальні проблеми, такі 
як поділ майна, а також захис-
тив би дітей, народжених поза 
шлюбом.

Партнерство як співмешкан-
ня без реєстрації шлюбу було пе-
редбачено в Цивільному кодексі, 
який набув чинності 2001 року, 
проте реально цей інститут не діє, 
оскільки спеціальний закон досі 
не готовий.

Стала моделлю 
в 95 років
Мешканка Великобританії 

Джейн Уїтлок підписала свій пер-
ший модельний контракт у 95 ро-
ків. Уже в перші дні роботи вона 
змогла привернути симпатії гля-
дачів.

Професійні британські фо-
тографи кажуть, що в 95-річній 
Джейн є щось таке, чого бракує 
молодим моделям. Фотографи 
вважають, що вся річ у життєво-
му досвіді жінки, яка має здат-
ність передавати в кадрі сенс за-

думаного. 
С а м а 

пенсіонерка 
просто в за-
хваті від но-
вої профе-
сії і шкодує, 
що раніше 
не прийшла 
в модельний 
бізнес.

На такий крок 95-річна Джейн 
Уїтлок зважилася завдяки сво-
їй дочці, яка у 69 років перша ви-
рушила до модельного агентства 
і нині також успішно працює мо-
деллю.

В Італії переглянуть 
справу жінки, яку 
стратили 300 років 
тому за відьомство
Італійський суд може виправ-

дати Марію Бертолетті Толдіні, 
якій 300 років тому відрубали 
голову після звинувачення у ві-
дьомстві.

Марія не мала дітей. Вона по-
ховала першого чоловіка. Удру-
ге вийшла заміж невдовзі перед 
арештом у серпні 1715 року. Їй 
тоді було 60 років.

Згідно з документами, які 
збереглися, її визнали винною в 
убивстві дітей, завдаванні шкоди 
місцевим виноградникам, розпо-
всюдженні єресі й богохульстві. 

Марії Бертолетті Толдіні від-
рубали голову, а труп потім спа-
лили. На місці страти жінки те-
пер розташований парк селища 
Брентоніко.

Міністр культури муніципа-
літету Брентоніко Квінто Каналі 
намагається зняти звинувачен-
ня з жінки й ініціював перегляд її 
справи в місцевому суді. За сло-
вами чиновника, на такий вчинок 
він надихнувся після того, як кіль-
ка років тому побачив театралі-
зоване дійство, що повторювало 
страту Марії.

Бліц-інформ

А наші про що? Одразу 
чую це запитання читачів. 
Наші — начебто теж про 
життя, але інколи якесь 
«паралельне» з дійсністю. 
Польські газети пишуть 
про те, що справді цікавить 
і хвилює людей, тому пре-
са в країні так популярна 
і їй не загрожує ніякий Ін-
тернет, якого тут набагато 
більше, ніж у нас. У цьому я 
давно переконався, багато 
років їздячи до Польщі як 
журналіст і вивчаючи там-
тешню пресу.

А наші про що? Одразу

Газети Польщі пишуть про життя

Недавно я знову побував у Пе-
ремишлі і, звичайно, купив у кіос-
ках деякі видання. Багато не наку-
пуєш, бо преса в країні недешева: 
звичайна щоденна чи тижнева га-
зета коштує здебільшого 2,5 зло-
тих. Множимо на 6 (так, на жаль, 
уже впала наша гривня) — виходить 
15 гривень. Для польських зарплат 
цілком доступно. Та й платити є за 
що. До речі, преса переважно по-
ширюється саме вроздріб, через кі-
оски і магазини, в кожному з яких 
знайдеш викладку основних газет, 
столичних і місцевих. 

Преса в Польщі набагато потуж-
ніша від нашої вже за самим обся-
гом. Перемишль — порівняно не-
велике повітове місто на 70 тисяч 
мешканців (як Ніжин) — замість 
власної газети має журнал під тою 
ж назвою «Prszemysl». Утім, мож-
на вважати місцевою газетою пе-
ремишльський випуск тижневика 
«Zycie Podkarpackie» («Життя Під-
карпатське»), що виходить у Жешу-
ві, центрі Підкарпатського воєвод-
ства. 32 сторінки газети, звичайно 
ж, як і в інших, — з повноколірним 
друком, цілком висвітлюють жит-
тя міста й повіту. Публікація, яку ви 
бачите на 1 сторінці (вгорі справа), 
— «Скільки заробили наші депута-
ти». Якраз актуально, адже 25 жов-
тня в Польщі — вибори парламен-
ту. Мова про депутатів саме з цього 
регіону. Хтось із них заробив понад 

мільйон злотих, хтось навпаки — 
має мільйонні борги. Від преси нічо-
го не приховаєш. Звичайно ж, тема 
виборів у пресі присутня, але спо-
кійно, без нашої істерики, «чорнухи» 
і поливання компроматом. 

Гостро, проте зважено не оми-
нає преса житейських проблем міс-
та і краю, чи то екологія, чи водогін, 
чи бродячі пси. Як не оминула газе-
та і однієї дивної прибудови — бу-
ває і таке. Далі — про будні митни-
ків, служби порятунку, про шкіль-
ництво, культурно-мистецька пано-
рама. Звісно, кримінальна хроніка. 
Цілих 4 сторінки спорту, який у краї-
ні дуже популярний. 

Подібною є і газета з Жешува 
«Nowiny» («Новини»), але це вже що-
денне (!) видання на 16 сторінках. 
Порівняймо: у нас у Чернігові дав-
но вже немає жодної газети, яка б 
виходила двічі на тиждень, остан-
ньою такою була «Деснянська прав-
да». По понеділках «Новини» мають 
цілих 40 сторінок — тут спортивна 
вкладка на 24 сторінки! У газеті та-
кож йдеться про житейські пробле-
ми — заробітки людей, дорога, що 
ніяк не добудується.

Характерним для обох газет, як 
і загалом для польської преси, є ак-
цент на внутрішні, місцеві теми. 
Закордонних тем значно менше і 
лише найважливіші. 

У номерах по кілька сторінок 
платної реклами — і від бізнесу, і 

приватної. Власне, реклама (саме 
комерційна, а не політична) дає 
основний прибуток видавцям пре-
си, якими є самі газети. І видання 
мають бути прибутковими, жодних 
дотацій із бюджету, адже вся пре-
са понад 20 років тому роздер-
жавлена. 

А ось дві столичні загальнона-
ціональні газети, також щоденні. 
Перша — «Super-express» («Супер-
експрес), 20 сторінок, просто роз-
кішний повноколірний друк. Одра-
зу кілька сторінок — про спортив-
ну подію № 1 у країні: збірна Польщі 
виборола путівку на чемпіонат Єв-
ропи з футболу у Франції 2016 року. 
Далі йдуть доволі гострі політичні 
публікації, наприклад, «Обдурив ви-
борців і далі хоче бути депутатом». 
На міжнародні теми — стаття ви-
датного шахіста сучасності й одно-
го з лідерів російської опозиції Гар-
рі Каспарова «Росія Путіна — це фа-
шистська країна».

І нарешті зразок доволі скан-
дальної, але популярної преси — 
щоденна столична газета «Fakt» 
(«Факт»). Це вже на кшталт жовто-
чорної преси, популярної і в нас, 
проте без нашої «полунички» й бру-
ду. Не оминає і серйозних суспіль-
них тем. Деякі заголовки: «Поди-
вись, кому живеться краще? Так 
«Платформа обивательська» зміни-
ла Польщу за 8 років» (це про прав-
лячу поки що партію), «Американ-

ські бази будуть у Польщі», «В усьо-
му Євросоюзі будуть рівні пенсії?», 
«Газовий порт урешті готовий. Путін 
нам тепер не страшний». Ну а далі 
— від «Міністр Будка в бізнес-класі 
— за наше» або «Пропонують мені 
жити на 250 злотих на місяць» до 
«Війна за власність» чи «Через кло-
поти з чоловіком не випустила но-
вого альбому» — це вже з життя зі-
рок.

В одному з номерів — 8-сторін-
кова вкладка досить серйозних пу-
блікацій з історії.

Це лише мала частинка потуж-
ної польської преси. Є ще такі мо-
гутні видання, як столична «Газета 
виборча», одна з найбільших у Євро-
пі, щоденне видання під сотню сто-
рінок з регіональними випусками. 
Є інші відомі газети. Також на роз-
кладках — численні щотижневі жур-
нальчики для легкого домашнього 
читання, подібні до наших, але, зви-
чайно ж, єдиною державною мовою 
— польською. Звісно, можна купити 
й закордонні видання. 

Словом, купуй, читай. І купують 
та читають. Коли я в обід попро-
сив у кіоску одну вчорашню газету, 
продавщиця сказала, що вже «ніц 
нєма» — продано, а якщо щось не-
значне й залишиться непроданим, 
то вранці його забирають на спи-
сання, аби звільнити місце для сві-
жої преси. 

Петро АНТОНЕНКО 

Світлана Олександрівна 
Алексієвич (біл. Святлана Аляк-
сандраўна Алексіевіч) народилася 
31 травня 1948 р. Білоруська пись-
менниця українського походження. 
Лауреат багатьох міжнародних літе-
ратурних премій. Лауреат Нобе-
лівської премії з літератури за 
2015 рік. Пише російською мовою.

Народилася в Івано-Франків-
ську в сім’ї сільських учителів. Бать-
ко — білорус, мати — українка. Ди-
тинство провела в українському 
селі у Вінницькій області.

Алексієвич: «Звичайно, я 
пам’ятаю, що дуже важко жили 
батьки. Батько ж був військовий, 
потім довго сільським учителем. Я 
пам’ятаю запах волосся, пилу, ці до-
лини. Бабусю пам’ятаю дуже краси-
ву, з прекрасним голосом, як хату 
білили, як хліб пекли. Це дуже силь-
но пам’ятаю. Я завжди кажу, що пи-
шаюся, що в мене українська кров».

Після демобілізації з армії бать-
ка, радянського офіцера, сім’я пере-

їхала в Білорусь, де оселилася в селі.
Після закінчення школи працю-

вала кореспондентом районної га-
зети в Наровлі. 1967 року вступи-
ла на факультет журналістики Біло-
руського державного університету, 
після закінчення якого Світлану на-
правили на роботу в районну газе-
ту міста Бяроза. Через рік отрима-
ла роботу в республіканській «Сель-
ской газете», а згодом — у журналі 
«Нёман» (орган Спілки письменни-
ків Білорусі).

Книги Алексієвич викликали 
критику з боку радянського режи-
му, письменницю звинувачували 
зокрема в «пацифізмі, натураліз-
мі, розвінчуванні героїчного образу 
радянської жінки» («У війни не жіно-
че обличчя», 1985 р.).

Для написання «Цинкових хлоп-
чиків» Світлана особисто відвідала 
Афганістан, зустрічалася з колишні-
ми учасниками бойових дій та з ма-
терями загиблих воїнів. Після вихо-
ду книги 1989 року насунула черго-
ва хвиля критики, що призвела до 
суду над Світланою Алексієвич та її 
книгою у 1992 році, який, втім, було 
припинено.

Ще одна із провідних тем пись-
менниці — Чорнобильська ката-
строфа. 

Алексієвич називають «блиску-

чим майстром художньо-докумен-
тальної прози».

Після окупації Криму Росі-
єю виступила в німецькій газе-
ті «Frankfurter Allgemeine» із засу-
дженням російської політики щодо 
України.

Письменниця перебуває в опо-
зиції до режиму Олександра Лука-
шенка. Живе і працює за межами 
Білорусі — в Італії, Швеції.

8 жовтня 2015 року Світлану 
Алексієвич було відзначено Нобе-
лівською премією з літератури «за її 
багатоголосу творчість — пам’ятник 
стражданню і мужності в наш час».

Світлана Алексієвич — перший 
Нобелівський лауреат в історії не-
залежної Білорусії; вона стала пер-
шим від 1987 року російськомов-
ним письменником, що удостоєний 
Нобелівської премії з літератури. 
Уперше за півстоліття премія була 
присуджена письменникові, який 
переважно працює в жанрі доку-
ментальної літератури; при цьому 
вперше Нобелівська премія з літе-
ратури присуджена професійному 
журналісту.

Одразу після нагородження 
Нобелівською премією на прес-
конференції в Мінську Світлана 
Алексієвич звинуватила Росію у 
вторгненні в Україну. «Це — оку-

пація, це — іноземне вторгнення». 
Вона зізналася, що плакала, коли 
бачила фотографії вбитих під час 
подій у центрі Києва в лютому 2014 
року. «Я люблю добрий російський 
світ, гуманітарний російський світ, 
але я не люблю російський світ Бе-
рії, Сталіна і Шойгу», — сказала лі-
тератор. 

Книги Світлани Алексієвич ви-
давали в Росії, Україні, США, Німеч-
чині, Великобританії, Японії, Шве-
ції, Франції, Китаї, В’єтнамі, Болга-
рії, Індії та інших країнах (загалом у 
19 країнах світу).

Ось деякі з цих видань: «У 
войны не женское лицо», «По-
следние свидетели», «Сто не-
детских рассказов», «Цинковые 
мальчики», «Зачарованные смер-
тью», «Чернобыльская молитва», 
«Чудный олень вечной охоты», 
«Время секонд-хэнд: конец крас-
ного человека».

Вона є автором сценаріїв 21 
документального фільму і трьох те-
атральних п’єс. Вистави за її кни-
гами ставили у Франції, Німеччині, 
Болгарії.

Переклади українською:
Чорнобиль: хроніка майбутньо-

го. К.: Факт, 1998. 
Час second-hand (кінець черво-

ної людини). К.: Дух і Літера, 2014. 

Лауреат Нобелівської премії з літератури —
білоруська письменниця Світлана Алексієвич, 

народжена в Україні, українка по матері
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У першій радянській право-
захисній асоціації — Ініціатив-
ній групі із захисту прав людини в 
СРСР (ІГ) — двоє членів були жите-
лями України (Генріх Алтунян і Ле-
онід Плющ) [9]. В Одесі наприкін-
ці 1960-их – на початку 1970-их 
функціонувала одна з найбільших 
у СРСР бібліотек самвидаву, її ор-
ганізатори В’ячеслав Ігрунов і Гліб 
Павловський відіграли помітну 
роль у російському дисенті. Укра-
їнські політв’язні були учасника-
ми інтернаціональних акцій табір-
ного опору, відзначали голодуван-
нями і страйками загальні для ра-
дянських політв’язнів пам’ятні дні 
— 10 грудня (День прав людини), 5 
вересня (День червоного терору), 
30 жовтня (День політв’язня).

Що стосується релігійних рухів, 
то особливістю України була на-
явність двох масових не визнаних 
державою конфесій: Української 
греко-католицької церкви — пе-
реважно на Заході республіки — і 
Української автокефальної право-
славної церкви (УАПЦ) — на Сході. 
Віруючих і особливо священнослу-
жителів, що належали до цих кон-
фесій, жорстоко переслідували. 
Греко-католицька церква, офіцій-
но заборонена 1946 року, існува-
ла на засадах катакомбної церкви, 
маючи масову підтримку значної 
частини населення Західної Укра-
їни, насамперед сільського. Пере-
слідування віруючих інших конфе-
сій були такими ж, як в інших регі-
онах СРСР.

Ідеологічний і адміністратив-
ний тиск на радикальну частину 
шістдесятників не давав резуль-
тату, і влада перейшла до репре-
сій. Перша хвиля арештів відбула-
ся в серпні – вересні 1965-го. За-
арештували 25 осіб [10], тією чи 
іншою мірою причетних до руху, з 
них 7 киян. Центральним сюже-
том, що об’єднував більшість по-
рушених кримінальних справ, став 
памфлет «З приводу процесу над 
Погружальським», зберігання і по-
ширення якого інкримінувалося 
майже всім заарештованим. Був 
заарештований також один з ав-
торів памфлету, критик Іван Світ-
личний (за 8 місяців його довелося 
звільнити «через недостатність до-
казів»[11]).

Існує думка, що репресії про-
ти «шістдесятників» проводили за 
наказом із Москви [12]. Ряд ознак 
указує на те, що українське керів-
ництво, аж до кінця 1960-их, ви-
конувало подібні накази без осо-
бливої старанності. Зокрема, вла-
да терпіла покладання квітів до 
пам’ятників Шевченку, що стали 
традиційними. Ці зустрічі, що про-
ходили 22 травня в різних містах 
України, стали щорічними маніфес-
таціями національного дисидент-
ства. У Києві цього дня зазвичай 
збиралося декілька сотень людей, 
співали пісні, читали вірші. Влада 
обмежувалася адміністративни-
ми засобами і погрозами актив-
ним учасникам. У 1967-ому влад-
ці спробували було зірвати зустріч, 
але наразилися на завзяте про-

тистояння тих, що зібралися, і від-
ступили. Для порівняння: аналогіч-
ні збори в пам’ять євреїв, розстрі-
ляних нацистами в Бабиному Яру 
1941-го (у цих зборах також брало 
участь багато відомих «шістдесят-
ників», зокрема Іван Дзюба), ви-
кликали набагато різкішу реакцію 
київської партійної влади.

Після першої хвилі арештів і аж 
до кінця 1971-го прямих репресій 
зазнали тільки окремі «шістдесят-
ники», чия діяльність мала міжна-
родний резонанс (В’ячеслав Чор-
новіл — його книга «Лихо з ро-
зуму» про репресії 1965-го була 
опублікована на Заході), і ті, хто ра-
дикально виступав проти радян-
ського режиму (члени Українсько-
го національного фронту й інших 
підпільних націоналістичних орга-
нізацій, трохи пізніше — Валентин 
Мороз). Зауважимо, що ця віднос-
на м’якість тодішніх заходів стосов-
но до національного руху не поши-
рювалася на учасників правоза-
хисного руху загальнодемократич-
ного напрямку. Так, наприклад, у 
1969-ому були заарештовані й за-
суджені четверо харків’ян за те, що 
вони підтримали лист в ООН Ініціа-
тивної групи із захисту прав люди-
ни в СРСР, хоча з Москви надійшла 
рекомендація утриматися від аре-
штів [13] .

На межі 1960 – 1970-их рух 
«шістдесятників» став набувати ор-
ганізаційних форм. У січні 1970-го 
в самвидаві з’явилося перше укра-
їнське періодичне видання — ано-
німний інформаційний бюлетень 
«Український вісник» (УВ). Прооб-
разом «Українського вісника» була 
«Хроніка поточних подій». Крім упо-
рядкованої і систематизованої ін-
формації про рухи, репресії і поло-
ження політв’язнів (судячи з роз-
ділу «Хроніка», бюлетень мав ко-
респондентів більш ніж у десятьох 
обласних центрах України), УВ міс-
тив у собі твори, що поширювали-
ся в самвидаві: дослідження з істо-
рії, дані про геноцид українців, лі-
тературознавчі роботи, вірші, про-
зу [14]. 

В умовах загального пожорст-
кішання режиму, яке сталося піс-
ля окупації Чехословаччини, вихід 
УВ не міг не спричинити за собою 
нову хвилю арештів. Вона збігла-
ся із загальним наступом на сам-
видав, що розпочався наприкін-
ці 1971 [15] – у першій половині 
1972 (у Москві почалося масштаб-
не слідство у справі Якира і Красі-
на, результатом якого стало тимча-
сове припинення випуску «Хроніки 
поточних подій»). 

В Україні друга хвиля арештів 
супроводжувалася масовими об-
шуками і звільненнями з роботи. 
У січні 1972-го в Києві, Львові й ін-
ших містах України заарештували 
близько 20 найбільше помітних фі-
гур українського дисенту (арешти 
тривали протягом року, було за-
арештовано 100 осіб, засуджено 
89) [16]. Позасудового пересліду-
вання зазнали сотні людей. Чист-
ка торкнулася не тільки наукових 
і культурних закладів, а й сільської 

інтелігенції, партійних і радянських 
робітників [17]. Величезних масш-
табів набуло таємне і явне стежен-
ня, перехоплення листів, прослухо-
вування телефонних розмов. Од-
ночасно почалася нова хвиля ру-
сифікації. 

Надалі Україна перетворилася 
в полігон для випробування КДБ 
нових методів боротьби з диси-
дентами. Тут були здійснені дивні 
вбивства, які дотепер залишають-
ся загадкою (Алла Горська — втім, 
це вбивство сталося ще 1970 р., 
Володимир Івасюк, Микола Зва-
рич), уперше були підкинуті нарко-
тики при обшуках. Тут була почата 
фабрикація кримінальних справ 
проти дисидентів — за зґвалтуван-
ня, за хуліганство, за опір владі, за 
зберігання наркотиків і т.д. 

Саме в Україні репресії були 
особливо жорстокими. Їй нале-
жить сумна пальма першості ба-
гато в чому. Перший тривалий та-
бірний термін жінці (Ніні Строка-
тій), перше застосування ст. 62 КК 
УРСР до жінки пенсійного віку — 
75-літньої Оксани Мешко, перше 
засудження жінки за те, що вона 
домагалася звільнення чоловіка-
політзека (Раїса Руденко) [18]. По-
ширеним явищем стали повторні 
арешти колишніх політв’язнів, що 
відбули свій термін за ту чи іншу не-
значну, за «московськими» мірка-
ми, суспільну активність — напри-
клад, за рукопис табірних спогадів 
(Данило Шумук, Юрій Шухевич). 

Проте, незважаючи на репре-
сії, опозиційний національний рух 
тривав. Новим його етапом стало 
створення наприкінці 1976 Україн-
ської Гельсінкської групи (УГГ).

УГГ була заснована з ініціативи 
члена Московської Гельсінкської 
групи, українця за національністю 
Петра Григоренка. З усіх Гельсінк-
ських груп членство в УГГ найбіль-
шою мірою корелювалося з аре-
штами. За підрахунками Василя 
Овсієнка, із 41 члена УГГ 39 відбу-
ли у в’язницях, таборах, засланнях 
і психлікарнях у цілому 550 років, 
четверо — Олекса Тихий, Юрій Лит-
вин, Валерій Марченко і Василь 

Стус — загинули в неволі, Михай-
ло Мельник покінчив із собою на-
передодні арешту. Більш того, ба-
гато членів УГГ конституювалися 
в цій якості саме в період перебу-
вання в таборі або на засланні за 
тим чи іншим політичним обвину-
ваченням.

Гельсінкський етап дисидент-
ства на Україні означав набуття 
національним рухом правозахис-
них методів і форм. Ідея прав лю-
дини виявилася близькою укра-
їнській нонконформістській інте-
лігенції: для «культурників» вона 
була органічною, «політики» вико-
ристовували мову і форму право-
захисної ідеології, зрозумілі За-
ходу, щоб залучити більшу увагу 
і співчуття до українських націо-
нальних проблем. 

УГГ основну увагу зосередила 
на фіксації порушень національ-
них прав. На відміну від інших гель-
сінкських груп, вона майже не ози-
валася на релігійні переслідуван-
ня, на рух за соціально-економіч-
ні права. І програмний документ 
УГГ, і переважна більшість інших її 

30 документів присвячені різним 
аспектам національної проблеми. 
Проте група виступила на захист 
євангельських християн-баптис-
тів, а також підтримувала окремі 
документи і звернення МГГ.

На початку 1980-их діяль-
ність УГГ була цілком паралізова-
на: майже всіх її членів позбави-
ли волі.

У першій половині 1980-их від-
криті прояви українського дисен-
ту були придушені, і він за рідкіс-
ним винятком існував переважно 
у формі підпільних організацій (як 
і в 1950-ті). Збільшилася кількість 
анонімних антирадянських листі-
вок. Посилилися психіатричні ре-
пресії.

Якщо на волі дисидентський 
рух після «генерального погрому» 
1972 р. був малопомітним, то в 
таборах українські політв’язні ви-

являли велику активність, стаючи 
центральними фігурами табірного 
опору в усіх його формах (голоду-
вання, страйки, заяви про відмо-
ву від радянського громадянства 
і т.п.). В.Чорновіл (разом з Едуар-
дом Кузнєцовим) виявився ініці-
атором руху за статус політв’язня 
і організовував колективні акції 
політв’язнів із вимогами визнання 
за ними цього статусу. Постійними 
стали спільні й індивідуальні пети-
ції. Велися хроніки табірного опо-
ру. Створені в неволі документи та-
ємно вивозилися з таборів роди-
чами засуджених і поширювалися 
в самвидаві. 

«Після 1972 р. створилося па-
радоксальне становище, коли 
український самвидав поповнюва-
ли в основному ті, що знаходились 
не на волі, а політв’язні» (Людмила 
Алексєєва). Ці протести, що потра-
пляли на Захід, набували широко-
го розголосу, викликали міжнарод-
ні кампанії солідарності. Одним із 
найпотужніших засобів боротьби 
були голодування, які часто ста-
вали колективними. Зокрема, від 
1974 р. українці-політв’язні та їхні 
товариші по таборах відзначали 
голодуванням річницю початку ма-
сових арештів на Україні в 1972 р. 
— 12 січня.

Діяльність українських 
дисидентів-політв’язнів спиралася 
на традиції, закладені українськи-
ми громадами ще в повоєнних ста-
лінських таборах, «Саме вони ви-
тримали основний тягар боротьби 
проти сваволі сталінсько-берієв-
ського періоду і тепер є взірцем, 
який надихає і з’єднує тих, хто не 
захотів зректися своїх переконань 
людей честі і обов’язку… Вони, ста-
рі — 25-літники, — В. Підгородець-
кий, В. Пірус, С. Мамчур (покійний), 
П. Строцень, В. Солодкий, А. Кисе-
лик — подають притягальний при-
клад новоприбулим» (з докумен-
та МГГ №87 «Про положення засу-
джених у таборах СРСР» — розділ, 
написаний Валерієм Марченком).

У 1987 – 1988 рр. українські 
дисиденти, що повернулися з табо-
рів і заслання, активно зайнялися 
політичною діяльністю. Практич-
но в усіх політичних партіях наці-

онально-демократичного спряму-
вання і національних партіях ради-
кального напрямку колишні диси-
денти задавали тон, були лідерами 
цих партій.

У ці роки почався новий, пост-
дисидентський етап національ-
но-визвольного руху. Він характе-
ризувався участю значно ширших 
верств населення, відкритістю по-
літичного протистояння і закінчив-
ся 1991 року створенням неза-
лежної Української держави.

Євген ЗАХАРОВ, 
голова Харківської 

правозахисниї групи
Закінчення. Поч. у № 64

ПРИМІТКИ: 
[9] Серед тих, що підтримали 

перший лист ІГ, були вісім харків’ян 
і львів’янин В.Чорновіл, деякі з них 
підтримували й інші листи ІГ.

[10] Проведено 19 проце-
сів (Русначенко А., цит. праця. — 
С.165).

[11] На думку автора, чарівність 
і масштаб особистості Світличного 
були настільки великі, а протести з 
приводу його арешту такі численні, 
що тоді влада не наважилася вла-
штувати над ним суд.

[12] Цієї точки зору дотримуєть-
ся, наприклад, А. Русначенко, хоча в 
записці, яка наведена ним у додат-
ку, Шелеста в ЦК КПРС з інформаці-
єю про проведені арешти «ряду за-
пеклих буржуазних націоналістів, 
а також деяких молодих людей, що 
стали на шлях ворожої діяльності» 
прямих вказівок на спущений із Мо-
скви наказ — немає (Русначенко А., 
цит. праця — С.164, 474 – 476).

[13] Такий висновок одного з 
чотирьох засуджених — Генріха Ал-
туняна — післе того, як він познайо-
мився з документами, пов’язаними 
з даною справою.

[14] Цікаво, що Іван Світличний 
та деякі інші «шістдесятники» про-
тестували проти випуску періодич-
ного видання, справедливо вважа-
ючи, що це прискорить репресії.

[15] 15.12.1971 р. голова КДБ 
Ю.Андропов доповідав у ЦК КПРС, 
що «націоналістичні елементи» на 
Україні (І.Світличний, В.Чорновіл, 
Н.Строкатова, І.Дзюба, Є.Сверстюк, 
З.Франко та ін.) почали видання УВ, 
«щоб показати, що на Україні діє під-
пілля», голова КДБ наголосив про 
їхній «тісний контакт із т.з. «демо-
кратами»… в Москві» А.Сахаровим і 
П.Якиром. (Архів НДПЦ «Меморіал», 
ф.172).

[16] Русначенко А., цит. праця 
— С.190, 192.

[17] Побутувала думка, що одні-
єю із причин усунення П.Ю. Шелеста 
з посади у 1972 р. виявилося недо-
статнє завзяття, яке було ним вияв-
лене в боротьбі з «буржуазним наці-
оналізмом».

[18] Зрозуміло, що всі вислов-
лені твердження про український 
«пріоритет» належать лише до кола 
порівняно відомих дисидентів; се-
ред жертв політичних репресій, які 
не володіли «суспільним ім’ям», від-
повідні прецеденти зустрічалися ре-
гулярно і не обов’язково в Україні.

Дисидентський рух в Україні Дисидентський рух в Україні 

Василь Овсієнко

Микола Руденко

Ніна Строката-Караванська

Оксана Мешко

Петро Григоренко
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Роман Бжеський

Аркадій Казка

СТВОРЕННЯ БРАТСТВА САМОСТІЙНИКІВ У ЧЕРНІГОВІ: 
знайомство з Аркадієм Казкою

У серпні 1914 року в одному 
із двох найдавніших українських 
соборів, а саме — Спаському в 
Чернігові, майбутній український 
письменник Аркадій Казка за до-
рученням не менш знаного пое-
та й політика Василя Еллансько-
го прийняв присягу на вірність 
Братству самостійників у юна-
ка-гімназиста Романа Бжесько-
го. Останній відомий нам як ак-
тивний діяч національного руху 
революційної, міжвоєнної та по-
воєнної доби, письменник, істо-
рик, публіцист. Подібні події зре-
штою виявились підґрунтям ви-
буху Української революції 1917 
– 1921 років, залученням до неї 
мільйонів люду.

Опис присяги міститься в ще 
не оприлюднених спогадах Рома-
на Бжеського, які сам автор на-
звав «Барвиста історія одного 
звичайного життя… Роман у 
трьох частинах». Насправді то 
мемуари, які, втім, варті не одно-
го роману чи блокбастеру — над-
то непересічне життя в головного 
героя. 

Отже, йдеться про частину 
споминів, які Роман Бжесь-
кий писав на схилі свого жит-
тя в місті Детройт (США). Вони 
пов’язані з мемуарами 1920-их 
рр. «Згадки з минулого», що були 
надруковані у донцовському «Лі-
тературно-науковому віснику» за 
підписом Характерник. До певної 
міри «детройтські зошити» мож-
на вважати їхньою новою редак-
цією — з огляду на те, що до де-
яких із оприлюднених раніше 
частин автор власноруч вносив 
правки. Але то значно доповне-
на версія («цілість», за висловом 
Романа Бжеського), що фактич-
но робить «Барвисту історію…» 
цілком самостійним явищем. Зо-
крема, автор детально (а не огля-
дово, як раніше) написав спогади 
про свої дитячі та юнацькі роки — 
тут читач знайде колоритні описи 
побуту дореволюційного Черні-
гова, родинних взаємин, літніх 
хлоп’ячих розваг, українських спі-
вів над Десною, перебування Ми-
коли ІІ в місті — з точки зору учня, 
вибриків гімназистів, діяльності 
Юнацької спілки, впливу на сві-
домість молоді експозиції музею 
українських старожитностей Ва-
силя Тарновського та українсько-
го театру, початку Першої світо-
вої війни та реакції на неї кубан-
ських козаків… Серед іншого в 
центрі уваги Романа Бжеського 
й громадська активність у місті 
над Десною, зокрема її підпіль-
на складова, відомі постаті укра-
їнської історії. Діяльність деяких 
з них, насамперед одного з ліде-
рів чернігівського молодіжного 
українського радикального руху 
Василя Елланського, набуває 
принципово нового трактування 
— як українського Конрада Вал-
лєнрода.

Зрозуміло, будь-які споми-
ни, тим паче написані через 
п’ятдесят років після подій, що 
сталися, і свідчення очевидця ви-
магають перевірки. Але у викла-
ді Романа Бжеського вони ціл-
ком послідовні й добре вписують-
ся у відомий нам контекст. Автор 
відкриває нам мало відомий світ 
захоплень та ініціатив україн-
ської самостійницької молоді ча-
сів Першої світової війни, моти-
вів, що спонукали її до такого по-
літичного визначення і наступної 
діяльності. З огляду на подібність 
багатьох подій сторічної давнини 
і теперішніх, що породжують схо-
жі відповіді, вони становлять не-
абиякий інтерес  для сьогодення.

Тамара ДЕМЧЕНКО, 
Володимир БОЙКО

Спогади Р. Бжеського 
подаються за авторським 
правописом. 

* * *
В умовленій порі зустрівся я з 

В. Елланським, який цим разом був 
не сам, а з колегою — студентом ко-
мерційного інституту. То був Аркадій 
Казка, з яким мене й познайомив 
Василь, а познайомивши, залишив 
удвох. Аркадій Казка і зовнішньо і, 
як з’ясувалося, своєю вдачею дуже 
різнився від Василя. Останній був 
запальною, експансивною і екзаль-
тованою людиною з рвучкими руха-
ми і нахилом наказувати. Аркадій 
Казка, навпаки, був назверх спокій-
ний, замріяний юнак, говорив спо-
кійно, м’яким і зрівноваженим то-
ном і мав надзвичайно лагідну і при-
ємну усмішку. Значно пізніше, коли 
я ближче познайомився з братчи-
ками, я чув, як його звали «солодка 
казочка». Він з доручення Б. С. поін-
формував про те, що мені знати на-
лежало щодо організації. Від нього 
я довідався, що в Чернигові є лише 
філія Б. С. і що такі ж філії існують у 
багатьох більших містах України, а 
централя є в Києві. Було воно та-
ємною організацією, про існування 
якої не знали і знати були не повинні 
навіть більш «певні» й визначні укра-
їнські діячі. Б. С. не мало ані писаної 
програму, ані статуту, але визнава-
ло певних «десять заповідей» скла-
дених не Б. С., які окреслювали го-
ловні засади. Натомісць метою його 
було боротися всіма прийнятними й 
не прийнятними, лєгальними й не-
лєгальними засобами за відновлен-
ня цілком самостійної і суверенної 
української держави. Головною пе-
решкодою на шляху до відновлення 
державності була московська імпе-
рія і тому одним із завдань Б. С. було 
використовувати кожну нагоду, яка 
вела до її ослаблення чи зруйнован-
ня. Але само по собі не лише її осла-
блення, але навіть розпад імперії 
не дасть нам нічого, коли ми не зу-
міємо змобілізувати всі сили нашої 
нації і запалити її вогнем зненави-
сті до москвинів палким прагнен-
ням відновлення суверенітету й дер-
жавності. З цією метою «братчики» 
мали стосувати в ріжних колах гро-
мадянських ріжну тактику. Братчики 
уважали, що т. зв. свідомі українці, 
а в першу чергу, «відомі українські 
діячі» під час боротьби за держав-
ність будуть лише важкою колодою 
на нашому шляху. Ми, як молодь, не 
могли мати на них жодного впливу і 
тому без крайньої потреби не має-
мо входити з ними в суперечки, але 
коли б вони в присутності когось із 
братчиків пробували переконува-
ти молодих людей, а тим більше ко-
гось із молоді, що начебто автоно-
мія цілком задовольняє нас, або на-
віть лише демократизація держави 
і широке самоврядування — кожен 
з нас зобов’язаний почати дискусію 
і намагатися за всяку ціну розбити 
автономіста і позбавити його мож-
ливості впливати на молодь.

Старше громадянство намага-
лося тих москвинів, з якими дово-
дилося йому частійше зустрічатися, 
своєю крайньою «поміркованістю» 
зробити прихильними до українців і 
трактувало це як «пропаганду укра-
їнської справи». Братчики ж уважа-
ли, що такі «прихильники» в рішучу 
хвилину нас однаково не підтрима-
ють, але натомісць така пропаган-
да ослаблює спротив і дезорієн-
тує українців та затемнює справу. 
Тому ми маємо загострювати укра-
їнсько-московські взаємини, сіяти 
ворожнечу, а притягати до участі в 
боротьбі тільки українців. У зв’язку 
з таким наставленням стояло ши-

рення серед українців гасла «Украї-
на — для українців». Нині серед за-
мотиличеної московськими агента-
ми і вихованцями Москви україн-
ської еміграції є досить людей, які 
так, як і старі москвофіли тих часів 
бояться гасла «Україна — для укра-
їнців», бояться слова «націоналізм» 
і заявляють, що вони «державники». 
Вони всупереч усім «лєкціям історії» 
не розуміють, що державу, якої те-
риторію загарбали чужинці, можна 
збудувати лише зброєю, що така бу-
дова вимагає жертв, вимагає, щоб її 
«будівничі» хотіли навіть ціною життя 
її відновити і що серед чужинців-ко-
лонізаторів неможливо знайти на-
віть одної десятитисячної відсотка 
готових боротися за неї, за її визво-
лення до загину. Лише поневолена 
нація, якій загрожує «вимирання», 
усвідомивши собі це, буде боротися 
завзято, до кінця, до остаточної пе-
ремоги, але вона має цілковите мо-
ральне право відібрати собі те, що 
їй по праву належить, отже, свою 
землю і має право бути на ній єди-
ним і цілковитим господарем. Ні хто 

з братчиків не уявляв собі можли-
вості розвитку своєї нації інакше, 
як у цілковито суверенній самостій-
ній українській державі — отже, всі 
були «державниками». Природно, 
що уступ про «державництво» не на-
лежить до ремінісценцій у стислому 
значенні, лише викликаний сучас-
ними явищами, і Казка про це не го-
ворив тоді, лише це було самозрозу-
мілим для того, хто визнавав згада-
ні «10 заповідей». Щодо суспільного 
ладу в тій державі, то, як казав Каз-
ка, ми свідомі того, що неможливо 
встановити такий лад, який усіх задо-
вольняв би, бо неможливо людей, що 
живуть у ріжних умовах, ріжних свої-
ми поглядами, відмінних інтересами 
поєднати в одну гармонійну цілість. 
Але, організуючи державу, ми буде-
мо обстоювати такий устрій, який би 
задовольняв більшість українсько-
го народу, отже, селянство, яке ту 
більшість творить. Жодного вимрія-
ного ладу ми не збираємося накида-
ти силою, лише можемо пропонува-
ти, але рішати буде сам народ. Мрія-
ли ж братчики також про відроджен-
ня і мобілізацію козацтва і уважали, 
що коли б знайшовся серед україн-
ців «Наполеон» — міг би він зватися 
й гетьманом, але монархія уважала-
ся устроєм, який не відповідав укра-
їнському народові. Самозрозуміло, 
братчики стояли за створення мо-
дерної козацької армії, без якої не 
могло бути й мови ані про відновлен-
ня державності, ані про її удержання.

Розмова з Казкою тривала кіль-
ка годин, бо я дуже часто переривав 
її питаннями, які змушували його до-
кладніше з’ясовувати погляди брат-
чиків. З неї я зрозумів, що хоча Б. С. 
не має ані програму, ані статуту, але 
за те має щось важнішого — однако-
вість світогляду і однозгідність у всіх 
засадничих питаннях. Від нього ж я 
довідався, що братчики не вважають 
доцільним поширювання своєї орга-

нізації шляхом вербування до неї лю-
дей, не цілком певних, а також з не 
цілком тотожними поглядами, але що 
натомісць братчики можуть вступати 
до найріжноманітніших організацій 
з метою ширення в них у можливих 
там формах самостійницьких ідей і 
що «Юнацькі Спілки» закладало у нас 
Б. С. і воно ж керувало ними, забез-
печуючи в керуючому органі (Раді) 
більшість своїм членам. Ради таких 
«Юнацьких Спілок» складалися із 3, 
найбільше — із 5 членів.

З’ясувавши основи, що мені по-
трібно було знати, і давши ряд відпо-
відей на мої питання, запитав мене 
Аркадій Казка, чи я хочу ще те все 
передумати, обміркувати і аж тоді 
буду складати присягу чи складу її 
зараз. Я бачив, що все почуте відпо-
відає цілковито моїм поглядам і ба-
жанням, а тому сказав, що не бачу 
жодної причини, чому б я не мав 
скласти присягу зараз же.

Тоді Казка пішов зі мною на 
бульвар, який простягався від Валу, 
побіч Спаського Собору, аж до чер-
нигівської реальної школи. Там ми 
сіли на лавочці, він вирвав із запис-
ника і дав мені аркушиків два папе-
ру, дав олівця і продиктував «Дека-
лога» і текста окремої присяги. Про-
диктувавши, він сказав мені, що 
по складанню її я мушу того ж ве-
чора дуже й дуже добре вивчити її 
напам’ять і після того знищити напи-
саний мною текст, а потім кожного 
місяця повторювати, щоб не забути 
ані одного слова.

Після того ми пішли до Спась-
кого Собору, в якому були зложені 
мощі св. Феодосія Чернигівського, 
до яких стало вчащали і прочани, 
і чернигівці, а Собор був відчине-
ний протягом цілого дня. Ми зайшли 
туди і там я, коло тих мощей повто-
рив «Декалога», присягаючися його 
додержуватися, а потім склав окре-
му присягу, повторюючи за Казкою 
її слова, яких я, звичайно, сам не міг 
добре відразу затямити.

Текста тих «десяти заповідей» 
тут не наводжу, він є загальновідо-
мим, його було видруковано в 1917 
році В[идавницт]вом «Вернигора» 
в т. зв. «Катехизмі українця», його 
вмістив В. Отамановський до напи-
саного ним оповідання для юнацтва 
під назвою «Син України» і цей же 
текст подав я в своїй «Історії україн-
ського народу», виданій 1954 року. 
Отже, тому лише вивчений пізнійше 
добре напам’ять текст окремої при-
сяги, який я й досі пам’ятаю, подаю 
тут з пам’яти. Ось цей текст:

«Великий Боже — Творче всесві-
ту! З вільної волі, Тобою даної, скла-
даю Тобі урочисту присягу: все своє 
життя присвятити справі визво-
лення українського народу, сином 
(донькою) якого я з Твоєї волі є.

З Твоєї святої волі я завдячую іс-
тнованню тим предкам, які не шко-
дували життя свого і своїх дітей для 

добра свого народу і з Твоєї волі на 
мені лежить обов’язок спокутувати 
частину гріха тих, котрі спричинили-
ся до нашого поневолення.

Милостивий Боже, Ти знаєш, що 
чужинці тепер панують над нами, 
отже, благаю Тебе — якщо приму-
шуватимуть мене обставини вимов-
ляти слова присяги, не згідної з цією 
моєю присягою, примушуватимуть 
не для особистої користі — тільки, 
щоб повсякчас виконувати цю мою 
присягу й передати її дітям, не вва-
жати того гріхом, бо інакші слова 
вимовлятимуть тільки уста уярмле-
ного, а не серце щире і душа вільна.

Коли б же, Боже, по слабості 
людській несвідомо чимось пору-
шив цю присягу — благаю Тебе ка-
рати за це мене, а не нащадків.

Прийми, Великий Боже, цю щиру 
присягу душі моєї і дай силу нелука-
во її виконувати до кінця днів моїх. 
Амінь».

По складанню присяги ми ви-
йшли з Собору. Звідти я з Аркадієм 
Казкою пішов на Вал. Був чудовий 
вечір, який так пасував піднесено-
му настрою, який охопив мене. Сон-
це обсипало золотом дерева, а пра-
воруч від широкої алєї на певній від-
стані одна від одної (здається, понад 
30 метрів) здовж краю Валу вирисо-
вувалися сильветки темних, злегка 
припорошених золотом сонця ста-
родавніх гармат, а їхні жерла були 
скеровані на шлях, яким з півдня і 
південного заходу, з боку Десни, за 
сивої давнини, коли ще й гармат не 
було, загрожували місту кочові орди.

Позаду блищало золото хрестів 
Спаського Собору, а далі, як уже Вал 
загнувся півколом на схід, з ліво-
го боку широкої стежки, трохи ниж-
че рівня Валу, показалися уставле-
ні перед старовинним будинком три 
гармати, а за ними будинок, якого 
всупереч усім твердженням сучас-
них підсовєцьких знавців старовин-
ної архітектури, які кажуть, що це є 
будинок чернигівського полковника 
Якова Лизогуба, збудований в 90-х 
роках XVII століття, нарід віддавна 
звав «домом гетьмана Мазепи». На-
родня легенда, пов’язана з цим до-
мом, говорить, що цей дім є багато-
поверховим, лише «ввійшов у зем-
лю» і тільки раз на рік, у великодню 
ніч, піднімається вгору, і тоді з нього, 
саме перед тим, як починають спі-
вати «Христос Воскрес», виходить 
гетьман Мазепа в шитому золотом 
жупані в супроводі пишно вдягну-
тих полковників, за ними посуваєть-
ся відділ сердюків і вони, всі разом 
прямують до Собору на службу Божу. 
Коли ж доходять до Соборної площі, 
з-під землі показується з чортячими 
рогами цар Петро в оточенні чортів 
і відьом, а з-під землі виривається 
полум’я, яке перегороджує шлях до 
Собору. Тому гетьман не може встиг-
нути перед співом дістатися до Собо-
ру і мусить вертатися до заклятого 
дому, який знова западається в зем-
лю до слідуючого Великодня.

Цей дім стоїть на південно-схід-
ному краю колишнього дитинця кня-
жих часів…

Ми, йдучи, рідко перекидали-
ся словами, бо, певно, під впливом 
присяги, особливо владно притяга-
ють нашу увагу живі свідки славного 
минулого рідного міста, якого доля й 
недоля були тісно зв’язані з історією 
цілої України. Такий настрій посилю-
вали чудовий, урочисто-тихий вечір 
та широка панорама Десни-красу-
ні, за якою простерлися в ніжній імлі 
луки її лівого берега… Звичайно, ле-
генду ми знали обидва і обидва хи-
лили голови перед великим борцем 
за самостійність України.

Роман БЖЕСЬКИЙ
(«Північний вектор», 28.08.2015) 
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Новгород-Сіверський 
— європейське місто

Митрополит Митрополит 
Арсеній МацієвичАрсеній Мацієвич

Пізніше, на початку 70-их років 
ХVІІ ст., вже за часів втрати Поль-
щею панування над Сіверщиною, 
відкрилася слов’яно-латинська шко-
ла, яка з часом під орудою Лазаря 
Барановича дасть поштовх розвитку 
освіти в Чернігові, куди буде переве-
дена у 1689 році. Тут постане 1700 
року чудовий навчальний заклад — 
колегіум, навчальний процес яко-
го єпископ Баранович розглядати-
ме як предтечу Києво-Могилянської 
академії. А Новгород-Сіверський до-
лучився до поширення фундамен-
тальних академічних знань євро-
пейського ґатунку в масштабі всієї 
України.

Приємні враження у відвідува-
чів архітектурного комплексу Спасо-
Преображенського монастиря зали-
шає будинок бурси, зведений у ті ж 
роки другої половини ХVІІ ст. 

Гетьман Богдан Хмельницький 
1657 року надав Лазарю Барано-
вичу універсал, згідно з яким пра-
вославна єпископська кафедра по-
верне право володіння всім, що було 
прибрано колись до рук домінікан-
цями та єзуїтами в межах Чернігів-
ського полку, в тому числі в Новгоро-
ді-Сіверському.

Харизматичний церковний діяч 
Лазар Баранович (1620 – 1694) 
1674 року у старовинному монасти-
рі відкрив друкарню, де впродовж 
п’ятиліття її діяльності побачило світ 
двадцять одне, вдале за оформлен-
ням, видання релігійно-просвітниць-
кого напрямку. Саме стільки, за сло-
вами дослідника старожитностей 
Чернігово-Сіверщини пізнього се-
редньовіччя О. Б. Коваленка, досте-
менно відомо за музейними колек-
ціями. При цьому вчений акцентує 
увагу на тому, що друкарні головним 
чином друкували твори українських 
письменників українською та поль-
ською мовами — Л. Барановича, 
І. Галятовського, А. Бучинського, 
Д. Туптала (Ростовського). На думку 
Олександра Коваленка, можна при-
пустити, що в Новгород-Сіверській 
друкарні було надруковано «Буквар» 
для навчання грамоті в початковій 
школі. І донині в музеях Києва, Чер-
нігова, Новгорода-Сіверського збе-
рігаються прекрасні стародруки від 
місцевих майстрів із Подесення.

1679 року Лазар Баранович пе-
реніс друкарню до Чернігова. Про  
проблеми навколо важливої справи 
функціонування першої на Лівобе-
режжі друкарні навіть йшлося в од-
ному з листів Лазаря Барановича до 
Івана Мазепи від грудня 1679 року. 
При всіх складнощах розвитку нової 
справи — книгодрукування — ма-
ємо говорити про непересічне зна-
чення події в історії міста. 

Серед достойників золотими лі-
терами вписане й ім’я митрополи-
та Арсенія Мацієвича. Життєвий по-
двиг митрополита знайшов місце від 
2004 року в сонмі святих землі укра-

їнської і є прикладом великого муче-
ництва у протистоянні з імперською 
силою часів володарювання в Росії 
Катерини ІІ.

Арсеній Мацієвич (при народжен-
ні Олександер) мав з раннього дитин-
ства приклад чесного українського 
життя в родині уніатського священи-
ка на Волині. 1715 року він дістався 
до Києва з польської частини України 
задля продовження освіти в Києво-
Могилянській академії. А наступного 
року юнак, який любив багато чита-
ти і замислювався над сенсом люд-
ського життя, мандрує до невелич-
кого містечка Новгорода-Сіверсько-
го, щоб оселитися у Спасо-Преоб-
раженському монастирі. Мацієвичу 
була відома добра репутація монас-
тиря як надійної опори православ’я 
у слов’янському світі. Він знав роз-

повіді сучасників, прочитав нема-
ло літератури про добу Івана Мазе-
пи і володів достатньою інформацією 
про єпископа Лазаря Барановича. 
До старовинного деснянського міс-
та молодий чоловік прибув, щоб при-
йняти у дев’ятнадцять років чернечий 
постриг.

 Знаємо, що на українській інте-
лектуальній ниві ХVII – XIX ст. мож-
на знайти доволі імен, пов’язаних 
із чернецтвом. На цей шлях постав і 
монах Арсеній. Спочатку він ніс клі-
росний послух — співав. А ще мо-
лодий монах, який прибув із Києва, 
мав дуже відому місцевому люду бі-
бліотеку. Крім цього, завдяки добро-
му володінню голосом і знанням з ла-
тини новий монах працював учите-
лем риторики в монастирській шко-
лі. Слід відзначити доволі високий 
рівень освіченості, який вирізняв 
Арсенія Мацієвича серед усієї бра-
тії монастиря, а пізніше — серед вла-
дик, особливо на терені Московії. 

Новгород-Сіверський монастир 
припав до душі монаху Арсенію, він по-
любив його на все життя, проживши 
тут два роки. Місцевий люд збирався 
не раз на проповіді ієромонаха з не-
абияким задоволенням. Дворічне пе-
ребування в українському видатному 
культурному центрі сприяло набуттю 
Мацієвичем національної ідеології в 
поглядах на церкву і духовність. 

Після Новгорода-Сіверсько-
го Мацієвич упродовж восьми ро-
ків (1718 – 1726) студіював науку в 
Могилянській академії, де й пропо-
відував.

Протягом 30-их років ХVІІІ ст. іє-
ромонах Арсеній тяжко працював 
для організації церковного життя 
в Сибіру. Багато чого з побаченого 
там молодим і освіченим служителем 
Бога (приміром, «кулачна культура») 
ніколи раніше не зустрічалося в Укра-
їні. Важкими випробуваннями в мо-
литві пройшов отець Арсеній непро-
стими дорогами Півночі, Соловець-
ких островів, брав участь у підготов-
ці морської експедиції до Камчатки.

10 березня 1741 року ієромонах 
Арсеній став митрополитом Тоболь-
ським і всього Сибіру. Підписуючи 
напередодні хіротонії присягу, як 
справжній український церковник 
митрополит Арсеній вніс до слів «обі-
цяю у всьому завжди коритися Си-
нодові» власну правку такого змісту: 
«яка від Хреста і Апостолів походить 
через хіротонію». Таким дописом 
Мацієвич натякав, що не збирається 
ніколи коритися ніякій владі у спра-
вах церкви, окрім церковної.

У митрополита Арсенія склалися 
добрі стосунки з імператрицею Єли-
заветою Петрівною, двадцятиліття 
правління якої було  достатньо щас-
ливим періодом розвитку церкви і 
України. 

Із приходом до влади німкені 
Катерини ІІ ситуація змінилася, але 
найважливішим було непорозумін-
ня, яке виникло через ненависть ім-
ператриці до Мацієвича. Подейкува-
ли, що якось на зустрічі митрополит 
Арсеній, не маючи намірів вдавати-
ся до лицемірства, наговорив їй «та-

кого, що вона, заткнувши вуха, вте-
кла». А при нагоді цариця доклала 
зусиль, щоб через систему неймо-
вірних мук і знущань упродовж ро-
ків знищити справжню совість пра-
вославної церкви, уособленням якої 
був владика Арсеній.

На останньому році життя в Ре-
вельській в’язниці, де перебував від 
1768 року, митрополита замурува-
ли в камері, повністю перекривши 
будь-який зв’язок із зовнішнім сві-
том. І тільки в останні хвилини жит-
тя великого просвітителя до нього 
допустили після проламування входу 
тюремного священика. Витримавши 
пекло на землі, митрополит Арсеній 
Мацієвич тихо упокоївся 28 люто-
го 1772 року у фортеці-в’язниці Ре-
веля, щоб назавжди бути вписаним 
до лав справжніх мучеників нашої 
Вітчизни.

Коли Новгород-Сіверський по-
став як центр однойменного наміс-
ництва в межах Російської імперії 
(1781 – 1796), увібравши до своїх 
адміністративних меж одинадцять 
повітів, помітно зросла за європей-

ськими мірками його внутрішня сила 
як генератора українського життя в 
царинах освіти, культури, громад-
сько-політичної думки. 

Ми вже робили акцент на присут-
ності на теренах намісництва відомих 
діячів — богослова Варлаама Ши-
шацького, архімандрита Спасо-Пре-
ображенського монастиря Михайла 
Лежайського та шанованого україн-
ським православ’ям митрополита Ди-
митрія Ростовського (Туптала).

Життя Варлаама (Григорія Степа-
новича) Шишацького (1750 – 1821) 
виявилося трагічним. Як архієпис-
коп він демонстрував непереверше-
ні старання на ниві церковного жит-
тя, мав принципову позицію у від-
родженні української національної 
церкви. Здобувши гарну освіту в Пе-
реяславському колегіумі та в Києво-
Могилянській академії, маючи висо-
ку ерудицію, у 26 років Шишацький 
став ректором Переяславського ко-
легіуму, довівши відданість відро-
дженню українства. У Новгороді-Сі-
верському на таких ідеологічних по-
зиціях він навіть опинився серед при-
хильників місцевих «автономістів». 

За російсько-французької ві-
йни 1812 року, маючи сан архієпис-
копа Могилівського та Вітебського, 
він зблизився із французами, поба-
чивши саме в постаті Наполеона по-
літика, здатного подолати Росію, а 
також урятувати Українську право-
славну церкву від повної втрати са-
мостійності. Архієпископ Варлаам 
навіть у молитвах бажав перемоги 
французам. 

Рік по вигнанні французів став 
найтрагічнішим у житті владики Вар-
лаама. 1813 року в Чернігові, за 
вказівкою імператора Олександра І 
та за рішенням Синоду, його позба-
вили сану й призначили покаран-
ня у вигляді довічного заслання до 
Новгород-Сіверського Спасо-Пре-
ображенського монастиря. На все 
подальше життя Сіверського краю 
ця мужня і славна людина залишила 
по собі пам’ять у серцях новгород-
сіверців.

У контексті розповіді про відомо-
го богослова з європейським мис-
ленням Варлаама Шишацького не 
можна обійти увагою облаштування 
1785 року в Новгороді-Сіверському 
єпархії, а значить і резиденції єпис-
копа Новгород-Сіверського і Глухів-
ського Іларіона Кондратовського. 
Єпархія, яка діяла впродовж 1785 
– 1797 років, стала не тільки чинни-
ком повернення до першоджерел, а 
й поштовхом до поглиблення духо-
вного життя. Тоді ж Кондратовський 
зміг створити Новгород-Сіверську 
духовну семінарію, куди на посаду 
ректора запросив владику Варлаа-
ма. Відкриття духовного богослов-

ського закладу в місті на Десні спи-
ралося на присутність вікових тра-
дицій у народній освіті, в тому числі 
за влади Речі Посполитої. Отже, ви-
ходить, що справа духовної освіти 
і духовного відродження протягом 
століть у краї не переривалася. 

Цариця Катерина ІІ, подорожую-
чи, відвідала місто взимку 1787 року 
й надала пропозиції щодо переоб-
ладнання, покращення архітектур-
ного обличчя та інших змін у Новго-
роді-Сіверському. За легендами, тут 
їй стало зле від нестачі повітря в не-
величкому соборі. Зрозуміло, що чи-
малу тісняву влаштувало міське пан-
ство. Вердикт Катерини ІІ після цьо-
го — знести стару споруду Спаського 
собору і збудувати новий храм. Від-
повідні роботи були доручені відо-
мому майстру архітектури Дж. Ква-
ренґі, який упродовж 1791 – 1796 
років створив той храм, що є нині 
центральним у комплексі Спасо-
Преображенського монастиря. 

У своїх дослідженнях стосовно 
цього духовного закладу чернігів-
ський історик В. Дятлов зазначив: «У 
1790 році тут працювало 28 учите-
лів, переважно вихованців Київської 
академії, Чернігівської і Переяслав-
ської семінарій. ...Новгород-Сівер-
ська семінарія у стислий термін ста-
ла одним із найбільших навчальних 
закладів Лівобережної України. У 
1790 році тут навчалось 473 чолові-
ки… Діяльність … семінарії була не-
довгою. У вересні 1797 року її було 
закрито у зв’язку з ліквідацією Нов-
город-Сіверської єпархії». 

Лазар Баранович у зв’язку з пе-
реїздом до Чернігова через переве-
дення туди резиденції єпархії 1672 
року доручив справу великого бу-
дівництва та відновлювальних ро-
біт у монастирі Михайлу Лежайсько-
му, який у 1670 – 1699 рр. був архі-
мандритом Спасо-Преображенсько-
го монастиря. Настоятель узяв під 
контроль і очолив комплексні буді-
вельні роботи.

Сучасні знавці церковної архі-
тектури разом із мистецтвознав-
цями припускають, що централь-
ний храм монастиря, який саме тоді 
реставрувався, наступними роками 
після відповідних робіт мав гарний 
вигляд у стилі бароко і був схожим 
на залишений образ невідомим 
гравером із друкарні. На той самий 
час, за висновками істориків і пові-
домленнями джерел, припадало бу-
дівництво й виразного зразка обо-
ронного мистецтва ХVІІ ст. на Нов-
город-Сіверщині — мурованих стін 
завдовжки 800 метрів навколо мо-
настиря. 

Після Михайла Лежайського ігу-
меном монастиря упродовж 1699 
– 1702 рр. був Д. С. Туптало (1651 – 
1709), який у молоді роки прийняв 
чернече ім’я Димитрій, пізніше став 
митрополитом Димитрієм Ростов-
ським, полишивши помітний слід і 
пам’ять про себе.  В історію правед-
ників Української держави він уві-
йшов не тільки як видатний митро-
полит, а й як поважний проповідник, 
письменник, богослов. Вважається, 
що саме в Новгороді-Сіверському 
Дмитро Туптало створив ІІІ том «Жи-
тія святих», а після Спаського монас-
тиря з Подесення він пішов на важке 
служіння на митрополичу кафедру 
до Ростова, де тихо спочив під час 
молитви.

Поч. у №№ 58 – 61, 63, 64. 
Ми завершуємо публікацію  

розділів з книги. 
Саму книгу запитуйте в бібліотеках

Покої настоятеля Спасо-Преображенського монастиря ХVІ ст. Покої настоятеля Спасо-Преображенського монастиря ХVІ ст. 
Нині тут розміщується Новгород-Сіверський Нині тут розміщується Новгород-Сіверський 

історико-культурний заповідник «Слово о полку Ігоревім».історико-культурний заповідник «Слово о полку Ігоревім».

Для учнів слов’яно-латинської школи Для учнів слов’яно-латинської школи 
в 1657в 1657–1667 роках збудували бурсу.1667 роках збудували бурсу.

Димитрій  Ростовський Димитрій  Ростовський 
(Туптало) — письменник, (Туптало) — письменник, 

богослов, митрополитбогослов, митрополит

Лазар Баранович (1620Лазар Баранович (1620–1694)1694)
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Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині

Лютий 1933-го: 
типові радянські будні

Початок нового 1933 року ознамену-
вався черговим «ривком» у справі тоталь-
ного закріпачення українського селян-
ства, що мовою комуністичного режиму 
цинічно називалося «суцільною колекти-
візацією». За перші 20 днів січня «прийня-
то» до колгоспів по Чернігівській примісь-
кій смузі (колишній Чернігівський район 
Чернігівської області) 1106 нових госпо-
дарств. Пильні чекісти Чернігівського об-
ласного відділення ДПУ в секретних спец-
зведеннях керівництву комуністичних ор-
ганів влади фіксували на місцях «гонитву 
за процентом колективізації», внаслідок 
чого до колгоспів приймали осіб, які не 
внесли насіннєвих фондів.

Станом на 20 лютого в 103 колгос-
пах приміської смуги налічувалося 13822 
господарства, або 63,7%. Хоча наступної 
п’ятиденки процес геть пригальмував — 
вступило 40 господарств, вийшло 6, відтак 
зріст становив мізерні 0,1%.

Утім, стан справ у більшості колгоспів 
того часу міг хіба що відлякувати потенцій-
ний «резерв», про що щиро писали чекісти 
в секретних інформаціях.

Село Ведильці. У колгоспі «Червона 
Зірка» панує повна безгосподарність. Уся 
солома і полова від обмолоту згнила, а яка 
не згнила — ту розбирають колгоспники. 
Декілька скирт сіна на лузі підмокли і гни-
ють. Тим часом голова колгоспу Андрій Іва-
нович Туровець пиячить, а правління при-
власнило 10000 пудів картоплі, яку роз-
продало і розбазарило, поділивши між со-
бою отримані гроші. І приписка наприкінці: 
«Вказаний факт можуть підтвердити кол-
госпники Шевченко Федір, Кабинок Пилип 
Остапович, Тарасенко Микола Минович і 
Рослий Гордій Макарович».

Село Півці. Правління колгоспу «Селян-
ська Праця» пиячить і злочинно безгоспо-
дарно ставиться до охорони врожаю.

Село Седнів. Картоплю збирали без-
господарно, не перевірили плугом, тож у 
полі залишилася більша частина врожаю. 
Голова колгоспу Садовий дозволив індиві-
дуальникам (тобто селянам, які були само-
стійними господарями і не пішли до колгос-
пу) зорати на зяб цю землю з умовою, що 
все залишене під землею дістанеться ора-
чам. Які й назбирали в підсумку 2000 пу-
дів картоплі!

Тим часом низовий апарат радянських 
органів влади в чекістських зведеннях під 
грифом «цілком таємно» мав вигляд нічим 
не ліпший.

Голова Антоновицької сільради Шиби-
рин і його заступник Брик систематично 
пиячать, «підтримують зв’язок із куркуля-
ми», через що хлібозаготівлі виконано на 
50%.

У Седневі бригада, що проводила 
збирання хліба, — Іван Іванович Семка, 
Грицько Антонович Чмир, Василь Шевчен-
ко — забрали 4 пуди сала в Тихона Кузьмо-
вича Ванюшева. Акту не склали, а в сіль-
раду здали на 15 фунтів менше, «залишок» 
пропили в Івана Івановича («що може під-
твердити Семніюк Микола Іванович»). Піс-
ля чого вирішили діяти більш масштабно: 
вкрали на складі сільради 6 пудів картоплі 
і пуд пшениці, а вкрадене продали на база-
рі в Седневі.

Відзначилася бригада і в хуторі Глібів-
ка (нині у складі села Нове) Черниської 
сільради. Тит Якуш і Степан Кривець про-
вели обшук у бідняка Ковбаси, нічого не 
знайшли і, перебуваючи в поганому гумо-
рі, побили бідолаху. Затим завітали до се-
редняка Сергія Ковбаси, після обшуку «за-
пропонували дати обід», а там чи то наїдки 
були не надто вишукані, чи делікатесів за-
мало, але завершилося тим, що побили по-
суд і пішли. Однак господар мав радіти вже 

й тому, бо «контрактанта» Дмитра Грецка 
після обшуку водили роздягненого по селу, 
а потім посадили в холодне приміщення. 
Неначе картина часів Другої світової ві-
йни: «Німецькі кати мордують партизана».

Тим часом у хутір Підгірне комсомол 
направив на допомогу місцевому активу 
для виконання хлібозаготівель своїх до-
стойних вихованців — Івана Тимошенка 
та Івана Осипенка. Хлопці відразу прояви-
ли себе як гідна зміна комуністичним пар-
тійцям. Ні, за їхню роботу щодо здирання 
хліба із селян інформація відсутня, нато-
мість вказано, що напилися «до втрати сві-
домості» (влучна чекістська оцінка!), поби-
ли уповноваженого хутора, бешкетували, 
розганяючи молодь. Далі зайшли до Заха-
рія Фої, де продовжили дебош. А коли при-
сутній там Микола Гришун посмів зробити 
комсомольцям зауваження, його побили, 
роздягли і змусили лізти під піч. Що, знову 
асоціації з нацистами? Та ну що ви, вони 
ж навіть нікого не вбили. Так, трішки «роз-
важилися». Ну хіба що уповноваженого да-
ремно побили, свій же… 

Справжня амурна історія мала місце 
в Янівці (сучасна Іванівка). Голова сільра-
ди Крюк влаштував пиятику в «куркульки» 
Марії Андросенко, де зібралася нова ко-
муністична еліта — секретар партосеред-
ку Заєць, голова колгоспу Худенок. Крюк 
умисно напоїв господаря хати Федора Ан-
дросенка, а сам «пішов з його дружиною». 
Закінчилося тим, що вранці протверезі-
лий Андросенко повернувся додому і за-
став сплячими Крюка з його дружиною. 
Справа дійшла до бійки, але голова сіль-
ради викликав міліцію і обставив усе так, 
нібито на нього напали розбійники. Андро-
сенка заарештували, а тим часом «герой-
ський борець із бандитами» Крюк зійшов-
ся з його дружиною. Коли Андросенка від-
пустили, останній, усвідомлюючи всю без-
надійність подальших конфліктів, подав на 
розлучення, свою частину господарства 
віддав у колгосп (!), а сам пішов із села на 
заробітки. Після цього партосередок мав 
виключити колишню дружину Андросен-
ка з колгоспу і довести їй тверде завдан-
ня. Рятуючи кохану, наступного дня Крюк 
розписався з нею в РАГСі і влаштував офі-
ційне весілля з танцями та музикою, на 
яке зійшлося все місцеве керівництво. І 
було б голові сільради повне щастя, однак 
він припустився фатальної помилки, по-
вернувши родичам дружини («куркульки»!) 
реквізоване раніше майно. Ось тут і потра-
пив Крюк на олівець до чекістів. 

І невеличке доповнення до пишного 
лютневого весілля 1933 року. Ось уривок з 
іншого спецзведення стосовно Янівки, на-
писане трьома місяцями пізніше, 27 трав-
ня: «За даними офіційного агентурного по-
рядку, по Чернігівському району врахова-
но близько 100 родин, що переживають 
продовольчі труднощі (взагалі спершу на 
папері стояло слово «голод», але його ви-
правили на більш «толерантне»)… В Янів-
ці померло 5 родин. У тому ж селі, внаслі-
док смерті дорослих членів сім’ї, залиши-
лося до 50 дітей безпритульними». До речі, 
всього в травні померло 18 осіб, у червні 
— 29, у липні — 38. Тоді як, наприклад, за 
весь 1931 рік — 39.

 

Трагедія в Рижиках
У невеличкому селі Рижики непода-

лік Чернігова (нині Хмільницької сільської 
ради Чернігівського району Чернігівської 
області) голодний 1933-ий забрав май-
же 30 життів (населення 1937 року — 487 
осіб). І саме тут мала місце одна з най-
більш жахливих трагедій того часу.

Більшовицька (яку також називають 
радянською) влада та її прихильники з міс-
цевого зброду завжди відзначалися зві-
рячою жорстокістю, залишаючи по собі не 
лише гори трупів, а й сліди жорстоких, не-

людських тортур, до яких далеко навіть на-
цистським злочинцям. 

Кінець травня 1933-го, розпал голо-
ду, в Рижиках уже є перші жертви. У селі, 
розташованому на березі річки Білоус і 
оточеному лісами, люди харчуються, чим 
доведеться. На колгоспному полі почас-
тішали випадки нічних крадіжок «путём 
выкапывания посаженных корнеплодов, 
как картофеля и высадок буряка». 24 трав-
ня розлючені місцеві активісти-колгоспни-
ки — Пилипенко Микола Іванович (рахів-
ник колгоспу), Рябий Олексій Кирилович 
(член правління), Селезень Іван Семено-
вич, Селезень Григорій Семенович, Король 
Іван Пилипович, Рябий Пилип Кирилович 
та Селезень Петро — організували об-
лаву «с целью производства повальных 
обысков у всех лиц, подозреваемых в кра-
же корнеплодов». При всій умовності того-
часного радянського правосуддя не бачи-
мо жодних спроб долучити міліцію чи інші 
владні органи — «активісти» роблять усе 
на власний розсуд, почуваючись повно-
владними господарями життя, для яких за-
кони не писані: як же, боронять святе — 
державну власність.

Згадана сімка більшовицьких активіс-
тів відразу намітила підозрюваних, також 
числом 7:

1) Удод Микола Омелянович, 24 роки, 
одноосібник-бідняк;

2) Іллюшко Федір Іванович, 23 роки, од-
ноосібник-бідняк;

3) Помогайбог Микола Самійлович, 20 
років, середняк-одноосібник;

4) Удод Павло Омелянович, 20 років, 
бідняк-одноосібник;

5) Малюта Федір Іванович, 20 років, 
бідняк-одноосібник;

6) Помогайбог Олексій Юрійович, 23 
роки, бідняк-одноосібник;

7) Помогайбог Михайло Юрійович, бід-
няк-одноосібник.

Як бачимо, всі підозрювані уникали 
вступу до колгоспу, тож відповідно до кла-
сових теорій більшовиків (які нічим не по-
ступалися расовим ідеям німецьких на-
цистів) і за людей не вважалися. Унаслі-
док обшуків декілька буряків і незначну 
кількість картоплі знайшли лише в  Мико-
ли Помогайбога. Однак активісти затри-
мали всіх: п’ятьох посадили в одну клу-
ню, а Михайло і Олексій Помогайбоги зу-
міли втекти. Як засвідчено в міліцейсько-
му рапорті, «тут же, в клуне, активом был 
начат допрос обвиняемых, который со-
провождался нанесением побоев ко-
льями и железными прутьями по голо-
ве. В результате расправы все 5 человек 
подозреваемых были убиты».

Молоді хлопці, яким би ще жити й жити 
і яких штучно створений голод змусив шу-
кати засобів елементарного виживання, 
були по-звірячому вбиті лише за декілька 
картоплин і буряків. Ще раз звернімо ува-
гу, що лише в одного загиблого при обшуку 
знайшли продукти. 

Але й це ще не все. Трупи залишили в 
клуні, яку зачинили і приставили охороня-
ти сільського виконавця. Про нічні події в 
сільраду доповіли лише наступного ран-
ку, 25 травня. А коли прибув голова сіль-
ради, згадані активісти найперше вказа-
ли на двох зниклих братів Помогайбогів. 
Схоже, випадок масового вбивства неви-
нних людей не особливо зворушив керів-
ника сільради. Того ж дня затримали Ми-
хайла і Олексія Помогайбогів, їх помісти-
ли в колгоспну контору. Після чого голова 
сільради — увага! — «дал распоряжение 
о том, чтобы задержанных не убивали и 
охраняли до приезда в село представите-
лей следственных органов». Затримувати 
самих убивць, як і вважати їхні дії злочин-
ними, до намірів представника місцевої 
влади явно не входило. Тож не дивно, що 
подіб на безкарність спричинила продо-
вження кривавої вакханалії. 

Важко сказати, чи знали брати Помо-
гайбоги про гірку долю інших ув’язнених. 
Напевне, про щось таки здогадувалися. І 
через дві години Михайло і Олексій, рятую-
чи своє життя, здійснили повторну втечу в 
ліс, який підходив під самісіньке село. Од-
нак «принятыми мерами со стороны пред-
седателя сельсовета» обоє були затри-
мані, доставлені в село, «где были взяты 
под стражу. Однако, несмотря на запре-
щение председателя сельсовета, оба 
обвиняемые в тот же день были убиты». 

Ось така жахлива історія трапилася 
більш як 80 років тому в Рижиках. Семе-
ро озвірілих активістів радянської влади 
і колгоспного ладу забили на смерть сі-
мох молодих хлопців. Катів заарештува-
ли (хоча треба було б заарештувати і го-
лову сільради, дві останні смерті також 
і на його совісті). Як склалася їхня доля 
— важко сказати, але очевидно, що сер-
йозного покарання навряд чи варто було 
б очікувати. Адже вбили не кого-небудь, а 
класового ворога. І вбили не просто так, а 
боронячи колгоспну продукцію. 

Це при тому, що шість жертв із семи — 
бідняки. Але вони не поспішали вступати 
до колгоспу, що одразу перетворювало їх 
на людей другого сорту. Радянська влада 
завжди сіяла ворожнечу між людьми. Між 
пролетаріатом і буржуазією. Між бідняка-
ми і куркулями. Між колгоспниками і одно-
осібниками.

Жахливо, що ця історія — типова у хро-
ніці більшовицьких злочинів проти народу. 
Чому типова? Чому винна комуністична 
держава? А згадайте постанову ЦВК (Цен-
трального Виконавчого Комітету) і РНК 
(Ради Народних Комісарів) СРСР «Про охо-
рону майна державних підприємств, кол-
госпів і кооперації та зміцнення суспільної 
(соціалістичної) власності» від 7 серпня 
1932 року, автором якої був особисто Йо-
сип Сталін (сумновідома в народі як «за-
кон про 5 колосків»). Відповідно до цього 
злочинного закону була передбачена така 
кримінальна відповідальність за розкра-
дання колгоспного і кооперативного май-
на: «розстріл із конфіскацією всього май-
на і з заміною за пом’якшуючих обставин 
позбавленням свободи на термін не ниж-
че 10 років із конфіскацією всього май-
на». Амністія, до речі, не передбачалася…

Так хто створював умови і підштовху-
вав до трагедії в Рижиках?

Не дивно, що і сьогодні на Сході теро-
ристи та їхні прихильники, виховані на ра-
дянській спадщині, вбачають у нас і на-
ших захисниках «фашистів», «хунту», «укро-
пів» — тобто ворогів, яких слід безжально 
знищувати. Вони знущаються над поло-
неними і ладні залити кров’ю решту Укра-
їни, не маючи жодного жалю до простих 
українців.

Ще один цікавий момент рижиківської 
трагедії: до сільської книги реєстрації ак-
тів громадського стану внесено відомості 
лише про шістьох загиблих, Михайло По-
могайбог серед померлих 1933 року не 
значиться. Більше того: вбивства розтяг-
нуті на 4 дні. Так, згідно із записами, Пав-
ло Удод убитий 24 травня, Микола Удод — 
25 травня, решта четверо — 27 травня.

Схоже, маніпуляції робилися з ме-
тою змінити обставини загибелі для 
пом’якшення долі затриманих убивць. 
Нам пощастило знайти сліди лише одного 
з них: Іван Король, 1907 року народжен-
ня, загинув рядовим на фронтах Другої 
світової війни. І, відповідно, потрапив на 
сторінки «Книги пам’яті», тож тепер він ге-
рой, а його ім’я викарбуване на якомусь із 
обелісків.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті, 

м. Чернігів

За матеріалами Державного архіву 
Чернігівської області
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Календар 
всесвітньої 

історії
23 жовтня
1864 — царським наказом ліквідовано 

Азовське козацьке військо.
1946 — розпочалося перше засідання 

Генеральної Асамблеї ООН.
1956 — в Угорщині почалося антира-

дянське повстання.
Помер: 1937 — Михайль Семенко, укра-

їнський поет-футурист, редактор багатьох 
видань, загинув у засланні на Соловецьких 
островах.

24 жовтня
1857 — у Шеффілді (Англія) заснований 

перший футбольний клуб. 
Народився: 1911 — Аркадій Райкін, ра-

дянський артист естради.

25 жовтня
Народилися: 1825 

— Йоганн Штраус-син, 
австрійський компози-
тор, король вальсу. 1881 
— Пабло Пікассо, іспан-
ський художник. 

Помер: 2008 — Мус-
лім Магомаєв, радян-
ський співак. 

26 жовтня
1492 — був винайдений олівець із гри-

фелем. 
1863 — у Женеві утворений Міжнарод-

ний Червоний Хрест. 
1900 — у Нью-Йорку відкрили першу лі-

нію метрополітену. 

27 жовтня
Народився: 1782 — Нікколо Паганіні, 

італійський композитор і скрипаль. 

28 жовтня
1636 — заснований Гарвардський уні-

верситет. 
1886 — офіційне відкриття статуї Свобо-

ди в Нью-Йорку. 

29 жовтня
1945 — у Нью-Йорку через 57 років піс-

ля отримання патенту в продаж надійшли 
кулькові ручки. 

30 жовтня
Померли: 1910 — Анрі Жан Дю-

нан, ініціатор створення Міжнародно-
го товариства Червоний Хрест, пер-
ший лауреат Нобелівської премії миру; 
1947 — Юрій Клен, український поет, 
перекладач. 

31 жовтня
1888 — шотландський винахідник Джон 

Бойд Данлоп запатентував пневматичні 
шини для велосипеда. 

Померли: 1984 — 
прем’єр-міністр Індії Інді-
ра Ганді вбита своїми охо-
ронцями-сикхами; 1993 
— Федеріко Фелліні, іта-
лійський сценарист і кі-
норежисер, зняв фільми 
«Дорога», «Ночі Кабирії», 
«8 1/2».

1 листопада
Помер: 1955 — Дейл Карнегі, амери-

канський педагог, психолог, автор знамени-
тої книги «Як здобувати друзів і впливати на 
людей».

2 листопада 
Помер: 1950 — Бернард Шоу, англій-

ський письменник, Нобелівський лауреат 
1925 року. 

3 листопада 
Помер: 1937 — Мико-

ла Куліш, український дра-
матург, режисер, загинув у 
радянських таборах. 

4 листопада 
1879 — Джеймс Рітті 

запатентував перший ка-
совий апарат. 

5 листопада 
Народився: 1938 — Джо Дассен, фран-

цузький співак. 

Головне військове свято України збігаєть-
ся із церковним — Покрови Пресвятої Богоро-
диці. Почали його вшановувати у Візантії у Х ст.

За легендою, цього дня 860 року столицю імпе-
рії Константинополь узяли в облогу вороги. Жителі 
міста на чолі з духовенством ревно молилися Бо-
городиці про порятунок. Вона з’явилася над обло-
женими, покрила їх своєю хусткою-омофором, і на-
падники відступили. Відтоді й поширився особливий 
культ Богородиці-Покрови як заступниці християн, 
захисниці від ворога. До Русі-України ця традиція 
прийшла з Візантії після запровадження християн-
ства 988 року.

Українська традиція вшанування Покрови заро-
дилася козацької доби. На Запорозькій Січі це свято 
було одним із найголовніших. Цього дня відбували-
ся ради, де вибирали кошового і старшину. А січові 
церкви зводили передусім на честь Покрови Пре-
святої Богородиці. 

У Гетьманщині — козацькій державі XVII – XVIII 
ст. — виник і новий тип ікони — «Козацька Покро-
ва». На ній під омофором Богородиці іконописці роз-
міщували українських ієрархів, гетьманів, старшину 
і визначних козаків. 

У XX ст. традицію вшанування Покрови як опі-
кунки українського війська перейняла Українська 
Повстанська Армія. 14 жовтня 1942 року вважаєть-
ся символічним днем її постання. Так ухвалила Укра-
їнська Головна Визвольна Рада 30 травня 1947-го.

Продовженням збройної боротьби УПА став не-
насильницький опір наступних десятиліть — диси-
дентський рух 1960-их і національно-демократичне 
відродження кінця 1980-их – початку 1990-их. Пе-
ремогу здобуто 24 серпня 1991-го — проголошення 
незалежності України.

Сьогоднішні воїни Збройних Сил України, Націо-
нальної гвардії, добровольчих батальйонів — спадко-
ємці тих, хто боронив свою землю впродовж століть, 
— дружинників княжих часів, козаків, січових стріль-
ців, воїнів визвольних змагань 1917 – 1920 років, 
воїнів УПА. Їх усіх — від давнини до сьогодення — і 
вшановуємо 14 жовтня, в День захисника України.

У запорозьких козаків існував 
особливий культ Богородиці-По-
крови як заступниці й захисниці 
від ворога. Головна січова церк-
ва завжди була на честь Покрови. 
Її ікону мали в кожному козацько-
му курені. Зображували Богороди-
цю й на хоругвах, під якими козаки 
виступали в походи. Перед кожним 
походом навколішки ставали на 
молитву до Пресвятої Богородиці: 
«Під Твою милість прибігаємо».

Особливе пошанування Покро-
ви Богородиці збереглося, коли ко-
зацтво створило свою державу — 
Гетьманщину. Виник і новий тип іко-
ни — «Козацька Покрова». 

В українських музеях ікон типу 
«Козацька Покрова» вціліло трохи 
більше десятка. Ось деякі.

Богдан ЗАВІТІЙ, 
Український інститут 
національної пам’яті

Пабло Пікассо

Індіра Ганді

Микола Куліш

Чому День захисника України 
відзначаємо 14 жовтня?

Сильна армія — 
сильна держава

«Кожен селянин, ідучи на працю в поле, 
завжди має з собою рушницю на плечах і 
шаблю або тесак при боці», — пише 1594-го 
про українців австрієць Еріх Лясота, посла-
нець імператора Священної Римської імпе-
рії, який місяць пробув на Запорозькій Січі.

Козацтво — приклад того, як українці, 
навіть не маючи своєї держави, виявилися 
спроможними створити своє військо, а по-
тім перетворити його на державне форму-
вання. Козацька держава, створена Богда-
ном Хмельницьким, так і називалася — «Вій-
сько Запорозьке». Вона проіснувала понад 
сто років.

На початку XX ст., під час визвольної бо-
ротьби та національної революції 1917 – 
1921 років, українські військові формуван-
ня постали знову. Попри опір частини то-
дішньої політичної еліти, яка вважала, що 
Україні достатньо народної міліції, українці 
— військові російської та австро-угорської 
армій — самі взялися зорганізуватися в ре-
гулярні підрозділи. 

Коли з вибухом Другої світової війни 
Україна опинилася в лещатах поміж двох 
тоталітаризмів — червоного й коричнево-
го, народ знову взявся творити своє вій-
сько — Українську Повстанську Армію. Це 
була єдина військова сила у Другій світо-
вій війні, яка стратегічною метою своєї бо-
ротьби визначала створення незалежної 
Української держави. Відповідно боролася 
проти всіх сил, що намагалися цьому зава-
дити. УПА будувалася за принципами регу-
лярної армії і попри те, що не спиралася на 
жодну зовнішню підтримку, зуміла розбу-
дувати структуру, через лави якої пройшло 
понад 100 тисяч осіб. За участь у повстан-
ському русі чи його підтримку каральні ор-
гани СРСР репресували понад півмільйона 
українців — тих, хто забезпечував тил сво-
єї армії. 

Російська агресія минулого року розпо-
чалася в момент, коли після Революції Гід-
ності державні механізми не працювали по-
вною мірою. Створення нової української 
армії, здатної чинити опір, було б неможли-
вим без масової участі в цьому процесі всіх 
українців — добровольців, які вступали до 
лав війська, волонтерів, які забезпечували 
його матеріально.

Уявлення про українців як про народ 
«гречкосіїв», не здатний себе захистити, 
нав’язане російською/радянською пропа-
гандою. Історія свідчить: українці — народ-
військо, здатний об’єднатися заради захис-
ту своєї землі.

У теперішній гібридній війні з російською 
армією перемогу може здобути лише сучас-
не українське військо, а не пострадянська 
армія, яку ми мали до 2014 року. Запорукою 
ефективності Збройних Сил є використання 
українських військових традицій.

Українська армія завжди була тісно 
пов’язана з народом, а народ — зі своїм вій-
ськом. У цьому сила і війська, і народу.

Український інститут 
національної пам’яті

Оборонна церква-фортеця XV ст. 
у селі Сутківці Ярмолинецького району 

Хмельницької області — найстаріший в Україні 
храм на честь Покрови Пресвятої Богородиці. 

Запорозька Січ на острові Хортиця, відтворена 2007 року. 
У центрі — січова церква на честь Покрови Пресвятої Богородиці. 

Золоті ворота в Києві з церквою Благовіщення 
Пресвятої Богородиці. Відтворені 1982 р. 

Козацька ікона «Покров Богородиці» із зображен-
ням Богдана Хмельницького і архієпископа Лазаря 

Барановича. Перша половина XVIII ст. Походить 
із Покровської церкви села Дешки, 

тепер Богуславського району Київської областi. 

Ікон «Козацька Покрова» вціліло лише трохи більше десятка.
З них три — з Чернігівщини
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Борис Ілліч Олійник народився 22 жовтня 1935 року в 
селі Зачепилівка Новосанжарського району на Полтавщині. 
Український поет, перекладач, дійсний член Національної ака-
демії наук, голова Українського фонду культури. Герой України 
(2005). Почесний академік Академії мистецтв України. 

Обирався депутатом Верховної Ради СРСР. З 1980 по 
1991 роки обирався депутатом Верховної Ради УРСР 10-го і 
11-го скликань. Депутат Верховної Ради України 1 – 4 скли-
кань (1992 – 2006).

1958 року закінчив факультет журналістики Київського 
університету ім. Т. Шевченка. Працював журналістом у газе-
тах і журналах Києва. З 1976 по 1991 роки — секретар Спіл-
ки письменників України та СРСР. 

Борис Олійник зупинив будівництво промвузла в Кане-
ві, що загрожувало усипальниці Т. Шевченка. Ще у Верховній 
Раді УРСР виступив проти зведення мосту через Хортицю, що 
змусило урядовців відкласти реалізацію наміру. 

Був одним із тих, хто через пресу заблокував будівництво 

АЕС у Криму і під Чигирином та каналу Дунай – Дніпро, через 
який пішов би в Україну весь бруд Європи. 

Один із фундаторів Українського фонду культури, незмін-
но з 1987 року і донині очолює його на громадських засадах. 

На початку липня 1988 року на XIX конференції КПРС у 
Москві Борис Олійник, зупинившись на сталінському терорі 
1937 року, цілком неочікувано для присутніх завершив цю 
тему так: «А оскільки в нашій республіці гоніння почалися за-
довго до 1937-го, треба з’ясувати ще й причини голоду 1933-
го, який позбавив життя мільйони українців, назвати поімен-
но тих, із чиєї вини сталася ця трагедія». 

Автор понад 40 книг, віршів, есе, статей, які друкувалися 
в Україні, республіках СРСР, перекладалися багатьма євро-
пейськими мовами.

Лауреат Державної премії СРСР (1975), Державної премії 
України ім. Т. Шевченка (1983). 

Друкуємо поезії Бориса Олійника різних років і 
десятиліть.

Парубоцька балада
Я летів красивим чортом
На коні, як ворон, чорнім —
Біла піна падала, мов сніг, —
Ех,
до тієї Чураївни,
Що клялась від третіх півнів
Рушники послать мені до ніг,
Та
до тієї... до такої,
Що як поведе рукою —
Солов’ї вмирають навесні!

Я летів...
А на Купала
Дві зорі підбито впали,
Заридав у глухомані сич...
Гей, скоріше, коню-друже,
Щось мені на серці тужно,
Щось не договорює ця ніч.
Та
ще ж, як на чиюсь намову,
Загубилася підкова...
Щось недобре затаїла ніч.

Я влетів з розгону в ранок
Під високий білий ґанок,
Де колись уста її пізнав...
Тільки ж чом це так вогнисто
Сіють музику троїсти?
Чуєш, коню, що б воно за знак?

Розчахнулись нагло двері —
Став біліший від паперу:
Вийшла Чураївна... у фаті.
Тонко скрикнула, мов чайка.
Випала у свахи чарка.
Три музики зблідли, як святі.

Вмерзнув повід у долоню.
Так оце виходить, коню.
Ми з тобою гнали крізь віки,
Щоб Зеленої неділі
Встигнуть... на чуже весілля?
Де ж твої, Марусю, рушники?!

Щось лепече про розлуку,
Простягає білу руку, —
Повертаймо, коню... в три хрести!
Та
скоріш від цього саду,
Де зустрів я ніжну зраду.
Та не слухай тоскного: «Прости!»

Люто вилетів на греблю,
Вдарив тугою об землю —
Обірвались струни у музик.
Закричали треті півні,
Впала з горя Чураївна
Головою в проданий рушник.

Ще не раз ти, Чураївно,
Скрикнеш чайкою осінньо,
Коли я попід твоїм вікном
На коні, як ворон, чорнім
Пролечу красивим чортом,
Хрещений весільним рушником.

Ех, 
до тієї... до такої,
Що як поведе рукою —
Скрипка заголосить під смичком
Та 
до тієї, до другої,
До тії... та не такої.

Під чиїм же, коню, ми вікном?!

Романтичне інтермецо
Д. Тендюку

Я родивсь безнадійним романтиком —
Дон Кіхот у масштабі села...
А любов моя з синім бантом
До практичнішого пішла.

Потім хтось по секрету (між нами!)
Передав мені з уст в уста:
«Я до нього з серйозним наміром,
А він — чуєте?! — вірші чита!»

Але я не пославсь на рейках
І до циніків не помчав.
Тільки пізнім осіннім рейсом
Завітала до мене печаль.

Журавлиним крилом ласкаво
Повела: «Не сумуй, відболить».
І за спомин у чуб русявий
Запекла сріблянисту нить...

Дон Кіхоте, гідальго мужній,
Що це кінь твій баский поник?
Часом важко бува нам, друже,
В цей двадцятий практичний вік.

Скільки їх, од вдоволених сонних,
Добре виглажених, як плац,
Приміряло на стіл кухонний
Твій легкий романтичний плащ.

Чуєш: он вони, добре влаштовані,
І за всяких умов — «на коні», —
Із своїх умебльованих штолень
Пропонують програму мені:

— Що ти, хлопче, розводиш паніку
І нервуєш людей щораз?
Ну, нехай Казахстан.
А Іспанія?
Що вона тобі — тітка, сестра?!

Рвешся у бій. А кому це нада?
Хочеш грому — сходи в кіно.
І, між іншим, уже барикади
Вийшли з моди давним-давно.

Дон Кіхоте, давай-но пісню,
Та поділим на двох плаща...
А їй-богу, вона залізна,
Древня логіка у міщан.

Може, справді і нам вже треба
Якоритись на супокій?
Почекайте: а як же небо?!
А дорога, а вірний кінь?!

А земля, що петляє колесом,
А фіалки, а солов’ї!
А іще ж не відкриті в космосі
Орхідеї твої й мої!

І не всі теореми доведені,
Не дочитані всі казки.
І не вся ще земля заметена
І побілена на святки.

А іще...
За далеким квітнем,
Аж на станції Солов’ї,
Жде мене Дульсінея в блакитному
Із моїх заворсклянських країв...

Дорозмножуйтесь в теплім болоті,
У помірність одягши свій ляк...
Я кажу:
не було б Дон Кіхотів,
Вже б давно посивіла земля! 

* * *
За рікою тільки вишні...
тільки вишні... тільки вишні
Та дорога за тумани утіка.
І ніхто мене не чує,
і ніхто мені не пише,
І ніхто мене не жде і не гука.
Це тому, що цього ранку
з-над ріки умовним стуком
Вірний дятел мені вістку переслав,
Що, мовляв, на видноколі
засвітилася розлука,
Що печаль до мене плине в два весла.
Це тому, що за рікою
тільки вишні... тільки вишні,
А у річці скаламучена вода.
Це тому, що цього ранку
ти на берег мій не вийшла
І не вийдеш — мені дятел передав.
Це тому, що в цьому світі
загубитися не важко
Між провулків, віражів і вітражів.
Це тому, що інші встигли
обірвати всі ромашки, —
А мені тепер на серці ворожить?
Це тому, що мені в серці
поселилась тиха мука,
Це тому, що... це тому, що...
це тому,
Що на обрії моєму
засвітилася розлука
І розтала у вишневому диму. 

* * * 
О жовтий квіт мелодії розстань
Над строгими квадратами перонів...
І тихий сум. І подано состав.
І ти пливеш од мене на платформі.

— Ну, що ж, прощай, —
 у котрий уже раз
Губами вимальовую похмуро.
А ти — і не дружина, й не сестра —
Кладеш долоню на мою зажуру.

Прощай...
Мій плащ на осені прижух,
І в тебе очі затаїли муку.
А можна б раптом перейти межу,
І ти — моя. І к бісу всі розлуки.

Сказати полустанкові: «Прости.
Набридли рейки. Час і до спокою».
Але тоді вже й ти була б не ти,
І я б уже не був самим собою.

Тож знов: прощай.
Состав мій одійшов,
Щоб ти виходила чекати знову,
Щоб хтось дрібненько розтрусив 

смішок
Над дивом платонічної любові.

А я щасливий, що вручила ти
Мені одвічну тугу за тобою,
І хоч тебе лиш вигадав такою,
Зате й вірнішу тебе не знайти.

Зате я певний: ти, немов сосна,
Чекатимеш на сірому пероні
Навіть тоді, як спиниться состав
І я уже не вийду із вагона. 

* * * 
О, це осіннє журавлине «кру!» —
Листя вмира
і на брук осипається.
Все повертається на правічний круг.
Все повертається... все повертається.

Сивий мій друже...
Ах, сивий мій друг,
Лихом об землю, як шапкою, вдаримо:
Все повертається на правічний круг.
Казка далека гойдається маревом.

Кінь виривається з теплих попруг —
Що йому холод, 
як воля всміхається!
Все повертається на правічний круг.
Тільки літа молоді не вертаються.

Як вона хмільно спадала униз — 
Руса коса твоя... руса до пояса.
Жаль, що було те давно... аж колись.
Жаль, що до днів тих тепер —
як до полюса.

Тихо... як тихо... як тихо довкруг.
Інші комусь присягаються... 

каються.
Все повертається на правічний круг,
Тільки слова не вертають.
Лишаються. 

* * * 
В час туманів за далеким Світязем,
В сум снігів, що випили тепло,
Раптом погляд твій мені засвітиться
І волосся золоте крило.

Вже мій сад збирається до вересня.
Б’є вітрів осінніх перегуд.
Я не знаю, чи коли повернеться
Теплий май твоїх вишневих губ, —

Тільки знаю: щось в мені минається.
Час пряде свою одвічну нить:
Солов’ям вишнево одспівається,
Журавлям осінньо відболить.

Тільки знаю: за далеким Світязем,
В сум снігів, що випили тепло,
Раптом погляд твій мені засвітиться
І волосся золоте крило.

* * * 
Я спокійно б лежав під вагою 

століть, 
Я б давно вже й землею став, 
Але ж бісова дівка на кручі стоїть, 
Огорнувши вітрами стан.

Вже зітліли до кореня меч і щит, 
Наді мною гуде Дніпрельстан. 
Але ж бісова дівка на кручі стоїть, 
Огорнувши вітрами стан.

Це було зо дві тисячі з гаком літ, 
Коли стрів мене вражий спис:
От як стала на кручі, так і стоїть, 
І в зіницях лукавий біс.

І зове, і чарує бровою-крилом, 
І п’янить, мов козацький мед, 
Перехоплений в стані купальним 

зелом 
Ворожбитського зілля букет.

Ех, повстав я —
розпалася скіфська гора, 
Наполохавши римських гусей! 
Взяв я рештки меча, золоту 

пектораль 
І сховав крадькома в музей.

Я одягся модерно в нейлон і лавсан, 
На побачення біг сто літ. 
А вона, огорнувши вітрами стан, 
Вже на іншій межі стоїть.

Я роззув черевики, я біг сто літ, 
Я побив олімпійський рекорд! 
Та вона вже на третій межі стоїть, — 
А нехай би взяв мене чорт!

Я поклав собі: вмерти і стерти слід. 
Хай гуде по мені Дніпрельстан...
Але ж бісова дівка на кручі стоїть, 
Огорнувши вітрами стан.

* * * 
Чи то світ ошалів, —
най би шлях його трафив, —
Чи то люд перевівсь на овечий табун?!
Бо колись хоч везли у неволю із 
Кафи,
А тепер уже з Києва — прямо 

в Стамбул.

То колись торгашів з їхнім страмом 
і крамом

Вигнав з храму Ісус, щоб і дух 
не кишів!

А сьогодні владики віншують 
у храмах

Під розгублені дзвони нових торгашів.

Чи то пастирі наші знічев’я забули
Про Всевишнього Бога караючий 

перст?
...Так недовго, отці, опинитись 

в Стамбулі,
По дорозі згубивши кадило і хрест.

* * * 
Людей, звичайно, більше, ніж народу...
Коли виспівує на цілий сход 
Любов до людства... з сотого 

заходу, — 
Згадай, нарешті, і про свій народ 
Хоча б за те, що має він в цю мить 
Виконувати каторжну роботу:
За тебе перед людством червоніть.

Гуляє панство
Над Україною
«во врем’я люте»,
Коли Солдат Великої війни
Упроголодь збуває ордени, —
Такі гримлять загонисті салюти!

Під вибухи китайської петарди,
Узятий феєрверками в кільце,
Над смітником
старий учитель скрадно
Схиляється,
ховаючи лице.

Новітні владоможці України
Жирують — 
аж вгинається земля.
І в чашах яро багряніють вина:
Гуляє панство!
На... крові ґуля.

Ракети в небі грають зорепадом,
Гармати б’ють на Київських горбах,
І під веселий рейвах канонади
Полеглі в бойовищах і блокадах
Перевертаються в своїх гробах.

Стоять німі, як обеліски, люди.
В очах питання важко визріва:
По кому ж так заходяться салюти
Над Україною
 «во врем’я люте»?
...Мовчить покірно забуття трава.
І тиша в чорній хустці — 
як вдова...

Борис ОЛІЙНИК: 
з 80-літтям!
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Несподівані 
думки
 Кістка, яку ти кинув 

псу, не є милосердям; мило-
сердя — це кістка, поділе-
на із псом, коли ти сам го-
лодний не менше за нього. 
(Джек Лондон)

 Без ядра горіх ніщо, 
як і людина без серця. 
(Г. Сковорода)

 Милосердя важ-
ливіше за справедливість. 
(Вовенарг)

 Учитися дозволено 
й у ворога. (Овідій)

 Марне навчан-
ня без думки, небезпечна 
думка без навчання. (Кон-
фуцій)

Було колись...
Брамс дуже любив на-

віть без потреби чистити 
своє взуття. Композитор 
твердив, що саме в цей час 
він створює найкращі ме-
лодії.

* * *
Ґете мав звичку працю-

вати в герметично зачине-
ному приміщенні, без най-
меншого доступу свіжого 
повітря.

* * *
Олександр Дюма часто 

переривав роботу над чер-
говим романом, щоб запи-
сати хоча б пару рядків до 
своєї книги з кулінарії.

* * *
Байрон, сідаючи до 

столу, роздивлявся довко-
ла, чи не стоїть часом де-
небудь сіль, яка чомусь до-
водила його до крайнього 
ступеня роздратування.

* * *
Наполеон славився 

тим, що під час гри в карти 
безсоромно ошукував сво-
їх партнерів.

* * *
Композитор Мейєрбер 

часто сідав у перший-ліп-
ший фаетон, щоб поїхати в 
будь-якому напрямку. Він 
пояснював це тим, що лег-
ке погойдування дозволяє 
йому знаходити приємні 
мелодії.

Куточок 
гумору

З оголошення в газеті: 
«Хочу познайомитися з жін-
кою. Більше про себе нічого 
доброго сказати не можу».

* * *
— Сусідко! Троє ваших 

хлопчиків залізли до моєї 
комори. 

— А де ж четвертий? 

* * *
— Мамо! — радісно гу-

кає дочка. — Я заміж вихо-
джу! 

— Ой, не поспішай, 
доню. Навіщо воно тобі: 
кухня, прання, сварки з чо-
ловіком, діти... І все на мою 
бідну голову! 

* * *
Основне, чого має на-

вчитися студент, — це вміти 
формулювати свою думку 
незалежно від її наявності. 

* * *
— Як ви здогадалися, 

що він злочинець? Він же 
переодягнувся в жінку! 

— Усе дуже просто: він 
не зупинився перед жод-
ною вітриною. 

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

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:
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ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
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Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Цей універсальний оцет

Оцет є унікальним і універсальним засобом. Його 
використання не обмежується тільки кулінарією. 

При лікуванні ангіни. Краще використовувати яблуч-
ний оцет. Розвести 1 столову ложку в склянці теплої води, а 
потім прополоскати горло.

При знятті м’язового болю. Після важких фізичних на-
вантажень у м’язах накопичується молочна кислота, яка є при-
чиною болю. Зняти м’язовий біль допоможе оцтовий компрес. 
Змочити тканину в розчині (2 – 3 столові ложки на склянку 
води) і прикласти до хворого місця.

При розчісуванні волосся. Після миття волосся об-
полоснути розчином з 1/2 столової ложки яблучного оцту на 
склянку води. 

При пранні одягу. Для збереження природного кольору 
одягу під час прання додати півсклянки оцту в барабан праль-
ної машини.

При видаленні плям поту на одязі. Щоб пляма поту 
легко зійшла, перед пранням треба змочити пляму на одязі бі-
лим столовим оцтом і залишити на 10 хвилин.

При видаленні іржі. Щоб позбутися іржі на дрібних пред-
метах, на кшталт болтів, гайок або цвяхів, можна прокип’ятити 
їх із оцтом, а потім ретельно промити водою.
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Обласний академічний 
український музично-драма-
тичний театр імені Т. Шев-
ченка відкрив ювілейний се-
зон прем’єрною виставою 
«Циганка Аза» за п’єсою Ми-
хайла Старицького. 

Режисер-постановник — 
заслужений працівник мис-
тецтв України Віра Тимченко. 
І до цього неодноразово «Ци-
ганка Аза» з успіхом йшла на 
сцені Чернігівського театру. 

Михайло Старицький, 
175-річчя від дня народжен-
ня якого будемо відзначати 
у грудні, належить до когор-
ти фундаторів українського 
професійного театру. Ця п’єса 
була написана М.Старицьким 
1888 року за повістю 
польського письменника 

Ю.Крашевського «Хата за се-
лом». Український драматург 
не випадково звернувся до 
творчого доробку польсько-
го письменника, який був тіс-
но пов’язаний з українською 
культурою. Повість ґрунтуєть-
ся на матеріалах народного 
побуту Волині. 

Блискучий образ циганки 
Ази створила свого часу не-
перевершена Марія Занько-
вецька. Твір М. Старицького 
«Циганка Аза» на вітчизняній 
театральній сцені має глибо-
ке коріння. І в наш час п’єса 
не втратила актуальності. 

«Головна думка нашої ви-
стави, — говорить режисер-
постановник Віра Тимченко, 
— це виклик і непокора, це 
прагнення людської душі до 

волі й незалежності».
Над виставою також пра-

цювали диригент Олексій Ро-
щак, художник, заслужений 
працівник культури України 
Олександр Симоненко, хор-
мейстер, заслужений праців-
ник культури Микола Борщ, 
балетмейстер Ольга Шпаков-
ська, художник по костюмах 
Ганна Тищенко, концертмей-
стер Тетяна Ковинцева, світ-
ло — В’ячеслав Василенко. У 
виставі зайнятий увесь твор-
чий склад театру.

На сцені панують кохан-
ня, пристрасть, ніжність і зра-
да, зустріч двох світів — укра-
їнського і ромського, народ-
на музика, обряди й запаль-
ні танці. 

Раїса МІНЕНКО

У регіональному тренінговому центрі, що 
діє на базі Чернігівської обласної бібліоте-
ки ім. В. Короленка, відбувся тренінг «Основи 
комп’ютерної грамотності» для вимушених пе-
реселенців за проектом «Інформаційна допо-
мога внутрішньо переміщеним особам — за-
порука соціальної адаптації», за адміністру-
вання громадської організації «МАРТ» у рамках 
проекту «Українська регіональна платформа 
громадських ініціатив», що підтримується Єв-
ропейською комісією.

Цей проект передбачає навчання внутріш-
ньо переміщених осіб, що є користувачами бі-
бліотеки, основам комп’ютерної грамотності 
та роботі в Інтернеті. 

«Більшість вимушених переселенців, які 
відвідують бібліотеку, не мають елементарних 
навичок і можливостей для виходу в Інтернет. 

Вони не можуть знайти потрібної інформації, 
подивитися новини, зв’язатися з родичами та 
знайомими, знайти собі житло, написати ре-
зюме та інше. Працівники нашої бібліотеки по-
стійно їм у цьому допомагають», — говорить 
керівник проекту Олена Попович.

Найбільше «Оскарів» Найбільше «Оскарів» 
Уолт Дісней (США) здобув 26 «Оскарів», 

а номінувався 64 рази. Його студія, що ви-
пускає всесвітньо відомі мультфільми і пре-
красну документалістику, мала неабиякий 
вплив на світову культуру.

Найбільше голів футболіста Найбільше голів футболіста 
Від 1 вересня 1956 р. по 1 жовтня 1977 

р. Едсон Арантес ду Насіменто (Бразилія), 
більше відомий як король футболу Пеле, 
забив 1279 голів у 1363 матчах. Найбільш 
«урожайним» був для нього 1959 р.

Найдалі задом наперед Найдалі задом наперед 
Пенні Л. Вінго (США) — найсильніший 

у світі ходак задом наперед. Від 15 квітня 
1931 р. по 24 жовтня 1932 р. він подолав 
12 875 км від Санта-Моніки (Каліфорнія, 
США) до Стамбула (Туреччина).

Наймолодший президент СШАНаймолодший президент США
У 1960 р. 43-літній кандидат від Демо-

кратичної партії Джон Ф. Кеннеді став най-
молодшим президентом за всю історію США. 

Перемігши з дуже невеликою перевагою Рі-
чарда Ніксона, він також став першим пре-
зидентом-католиком. А ще Кеннеді — най-
молодший президент, що загинув, перебу-
ваючи на цій посаді.

Найстарший космонавт Найстарший космонавт 
Найстарший у світі космонавт — Джон 

Гленн-старший. У віці 77 років і 103 днів 
він злетів у складі екіпажу «STS 95 Диска-
вері» 29 жовтня 1998 р. і, провівши в кос-
мосі 11 днів, повернувся на Землю 7 лис-
топада. У лютому 1962 р. Гленн першим 
серед американців здійснив орбітальний 
політ навколо Землі на кораблі «Френд-
шип-7».

Адресат найбільшої Адресат найбільшої 
кількості листів кількості листів 
Після свого безпосадкового трансатлан-

тичного перельоту в травні 1927 р. Чарльз 
Ліндберг (США) одержав 3,5 млн листів. 
Хоча, як правило, від настирливості шану-
вальників потерпають кіно- й поп-зірки, але 
жоден актор чи музикант не може похвали-
тися такою кількістю кореспонденції.

Театр ім. Шевченка відкрив Театр ім. Шевченка відкрив 
90-ий сезон прем’єрою вистави 90-ий сезон прем’єрою вистави 

«Циганка Аза»«Циганка Аза»

Інтернет у бібліотеці— і для переселенців

Продовжуємо публікацію світових рекордів із Книги Гіннеса

 Ігуана здатна покінчити життя самогубством.

 Репродуктивні органи равлика знаходяться на голові.

 Приблизно 3000 років тому середній термін життя єгип-
тян складав 30 років.

 Подібно відбиткам пальця, відбиток язика також інди-
відуальний.

 Жираф чистить вуха язиком.

 Яблука тонізують ефективніше за кофеїн. А запах зеле-
них яблук допомагає схуднути.

 Звичайну книгу стандартного формату в 500 сторінок не 
можна роздавити, навіть якщо поставити на неї 15 вагонів, 
завантажених вугіллям.


