
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

жо

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№66    5 листопада 2015 року Ціна 3 гривніВиходить з лютого 2012 року

Триває 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.
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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Партійне фіаско
Більше половини виборців ігнорували вибори

Як проводити вибори на 
партійній основі в країні, де 
політична, партійна структу-
ризація суспільства схожа на 
карикатуру, показали місцеві 
вибори 25 жовтня. 

Більше половини грома-
дян-виборців ігнорували го-
лосування, не прийшли на 
нього. Це  свідчить не лише 
про глибоке розчарування 
людей, а й конкретно розча-
рування їх у нашому політику-
мі як на всеукраїнському, так 
і на місцевому рівні. 

Якщо з понад 230 заре-
єстрованих партій на вибори 
йде з десяток, про який політи-
кум говорити? Нащо тоді решта 
понад 200 партій, якщо саме 
вибори мають бути вінцем їх-
ньої політичної діяльності.

На місцевому рівні склад-
но говорити про якісь струк-
тури партій, вони аморфні, 
часто це просто «мертві душі», 
позаписувані до «осередків» 
і так званих «районних орга-
нізацій» під чергові вибори. 
Безлад у такому політикумі 
лише на руку тим, хто волів 
би й далі керувати на місцях 
і спокійно розкрадати бю-
джет та інші ресурси. Але та-
кий безлад не сприяє євро-
пейським реформам у країні. 

Якщо говорити конкрет-
но про підсумки цих виборів 
(остаточні офіційні дані ще ви-
значаються), то результатом 
такого безладу в політикумі, 
замороченості виборців, по-
силеної заплутаним новим 
виборчим законом, стала 
дивна структуризація ново-
обраних рад. На перші ролі, 
зокрема і в нас на Чернігів-
щині, вийшли нові політич-
ні проекти. Скажімо, в моєму 
Куликівському районі з 26 де-
путатів нової райради обра-
но 12 представників Аграр-
ної партії, тобто одна партія 
набрала майже стільки ман-
датів, як 5 інших разом. Ще 
й обрано від неї 13 сільських 
голів із 17-ти. Між тим, ця пар-
тія до нинішніх виборів пере-
бувала в глибокому затінку, 

поряд з іншими численними 
«селянськими» партіями, «за-
хисниками селян» — досить 
згадати придуману під торішні 
парламентські вибори партію 
«Заступ».  Аграрна партія за-
снована ще 1996 року, потім 
перелицьовувалася в Аграр-

ну народну, потім просто в На-
родну партію, і хто тільки не 
йшов на вибори під її прапо-
рами, паразитуючи на «захис-
ті села».

Ще більшим феноменом 
стала партія «Наш край», вона 
взагалі свіжоспечена. Тоб-
то нова реально, хоча фор-
мально ні, адже треба було 
якось обійти положення за-
кону, що забороняє балоту-
ватися вже зовсім «свіжови-
лупленим партіям». То взяли 
й переформатували існуючу 
партійку. Ось коротка довідка 
Української Вікіпедії про  пар-
тію «Наш край»: 

«Очолюють партію 5 спів-
голів: Олександр Мазурчак, 
Олександр Фельдман, Юрій 
Гранатуров, Антон Кіссе та 
Сергій Кальцев, які до подій 
Революції Гідності були чле-
нами Партії регіонів. 

Партія була зареєстрова-
на 23 серпня 2011 року під 
назвою «Блокова партія». 20 
грудня 2014 року народний 
депутат України Антон Кіссе 
презентував її як оновлену 
політичну партію «Наш край».

А далі колишні регіонали 

буквально напередодні цієї 
виборчої кампанії провели 
з’їзд чи форум, проголосили за 
суттю нову партію «Наш край» 
на базі цієї «Блокової», заяви-
ли, що вони не граються в полі-
тику, а є професіоналами і спо-
кійно йдуть на вибори. 

Що ж, нам, виборцям, за-
лишається лише повірити в 
це, будемо сподіватися, що 
нова (оновлена) партія дійсно 
служитиме місцевим грома-
дам, людям на місцях. 

А взагалі ці два нові парт-
проекти в політикумі нази-
вають проектами Банкової, 
тобто президентської Адмі-
ністрації. Цілком можливо, 
враховуючи жалюгідний ре-
зультат так званої «партії вла-
ди» — «Блоку Петра Порошен-
ка», такого низького резуль-
тату партії влади, здається, 
досі не отримували. Напри-

клад, в одну з райрад партія 
«БПП» узяла всього 1 мандат 
— голові районної держадмі-
ністрації. Тому цілком логіч-
но представники влади, міс-
цеве чиновництво розбіглися 
по цих трьох названих партіях 
— так надійніше, гра безпро-
грашна, та й чиновників, міс-
цевих олігархів надто багато, 
в одному партійному списку 
вміститися не могли. 

У результаті в списках но-
вих депутатів бачимо немало 
старих облич. Варто було б ви-
борцям, попри свою апатію, 
подивитися списки кандида-
тів. Порівнявши їх зі списком 
рад, обраних на минулих ви-
борах восени 2010 року, рад, 
які ще на сьогодні чинні, бо 
нові не зібралися. Що б поба-
чили виборці? Добре відомих 
їм місцевих політиків, бізнес-
менів, котрі дружно прийшли 
тоді в ради від Партії регіонів, 
сиділи в цих фракціях майже 
три з половиною роки, аж до 
перемоги Майдану. Із крахом 
попереднього режиму, розва-
лом Партії регіонів і її фрак-
цій просто перелицювали ці 
фракції на благопристойніші 
назви, на кшталт «Рідна Чер-
нігівщина» (умовно кажучи) і 
просиділи там ще понад пів-
тора роки. Нині сидітимуть у 
тих же радах під іншими пар-
тійними прапорами, в інших 
фракціях. Тепер виборцям 
залишиться лише дивитися 
списки рад, якщо лінувалися 
дивитися списки кандидатів.

Цікаво, як тепер форму-
ватимуться партійні фракції 
в місцевих радах? Тим біль-
ше, враховуючи зменшен-
ня кількості депутатів за но-
вим законом. Яка може бути 
фракція, коли в такої-то партії 
в раді 1 мандат чи 2 – 3 ман-
дати? Утім, ми вже бачили, як 
сипалися ці фракції в радах 
попереднього скликання, з 
часом можуть посипатися й 
нові. Що ж, такий він, наш не-
долугий політикум. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Скільки б не говорила вла-
да — від Президента до ке-
рівників силових структур, 
що арешт Геннадія Корбана 
не має політичних мотивів, 
що це боротьба зі злочинніс-

тю, люди в це не вірять, не до-
віряють цим твердженням. 

Скільки б прихильники 
Корбана не влаштовували 
акцій протесту, заявляю-
чи, що його арешт — це по-

літична розправа з опонен-
тами влади, люди також не 
вірять цим твердженням.

Вони вже нікому й нічо-
му не вірять. І оця зневіра в 
суспільстві — найгірше. 

Чернігів.  Очищуємося від виборчої агітації.  
До нових виборів? 

10 найбагатших українців 
збідніли за рік, 

лише Порошенко збагатів
Статки представників першої десятки найбагатших лю-

дей України значно скоротилися, однак це не стосується 
Президента Петра Порошенка, який став багатшим.

Про це свідчить рейтинг топ-100 найбагатших україн-
ців журналу «Новое время», опублікований 30 жовтня.

Згідно з дослідженням, статки Порошенка за рік зрос-
ли на 20% до 979 мільйонів доларів, що дозволило йому 
піднятися з 9-го на 6 місце. Це відбулося завдяки активно-
му розвитку його кондитерського бізнесу, який, незважаю-
чи на кризу, активно розвивається.

Найбагатший українець Рінат Ахметов поки що збері-
гає лідерську позицію, однак його статки за рік скоротили-
ся вдвоє — до 4,5 мільярда доларів. Його партнер Вадим 
Новинський, багатство якого 2014 року оцінювалося в 1,8 
мільярда доларів, нині має 709 мільйонів.

Видання відзначає, що загалом можна виділити три 
напрямки, представники яких збагатіли, — фармацевти-
ка, продукти харчування і причетність до управління дер-
жавою.

Перша десятка рейтингу така:

Ім’я Активи, $
Динаміка 

за рік
Сфера

Рінат 
Ахметов

4,5 млрд -56% металургія

Ігор 
Коломойський

1,9 млрд -17% фінанси

Геннадій 
Боголюбов

1,8 млрд -30% металургія

Віктор Пінчук 1,6 млрд -18% металургія

Дмитро Фірташ 1,0 млрд -30% хімпром

Петро 
Порошенко

979 млн +20% харчпром

Вадим 
Новинський

709 млн -60% металургія

Олексій 
Мартинов

680 млн -25% металургія

Олександр 
і Галина Гереги

611 млн -15% ретейл

Юрій Косюк 601 млн -28% агробізнес

Арешт Корбана: 
боротьба зі злочинністю чи політичні розправи? 
Люди вже не вірять ні в те, ні в інше, повна зневіра, і це — найсумніше
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Бліц-інформ
Обрана обласна рада 
Обласна виборча комісія 2 листопада встановила 

офіційні результати виборів до обласної ради. 
У голосуванні взяло участь 412906 виборців. До 

ради обрані 64 депутати — представники 7-и партій 
із 12-ти, які балотувалися в раду. Це «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність» (17,33% голосів), Радикаль-
на партія О. Ляшка (16,34%), «Батьківщина» (15,27%), 
«Наш край» (14,99%), Аграрна партія (11,99%), УКРОП 
(6,85%), «Опозиційний блок»(5,92%). 

Відповідно до набраних голосів партії «БПП «Солі-
дарність» і Радикальна партія Ляшка отримали в раді по 
12 мандатів, партії «Батьківщина» і «Наш край» — по 11, 
Аграрна партія — 9, УКРОП — 5, «Опозиційний блок» — 4. 

5-відсоткового бар’єра не подолали і зайняли на-
ступні місця «Свобода», «Громадянська позиція», Партія 
простих людей С. Капліна, «Нова держава» і «Соціалісти».

 

Житлові субсидії 
Понад 3,5 мільйона українських сімей отримали суб-

сидії за новим порядком. 
Станом на 23 жовтня в Чернігівській області житло-

ві субсидії отримують 139 тисяч сімей — показник 2014 
року перевищено в 3,5 разу. Ще близько 20 тисяч заяв пе-
ребувають на розгляді в управліннях соціального захисту. 

Основним завданням управлінь  сьогодні є перера-
хунок  субсидій з урахуванням початку опалювального 
періоду. Проте цей перерахунок проводиться автоматич-
но, без звернення громадян. Отже, додатково жодних 
документів подавати не потрібно. Після проведення пе-
рерахунку розміри субсидії громадян суттєво зростуть.

Борги за газ перевищили 
90 мільйонів 
За 9 місяців заборгованість споживачів газу об-

ласті порівняно з цим періодом минулого року збільши-
лася майже на 71 мільйон гривень і  на 1 жовтня скла-
ла 91,2 мільйона. Найбільші борги мають  побутові спо-
живачі —  87,4 млн грн, бюджетники — 3,8 млн грн.

Протягом січня—вересня  за борги  від газопоста-
чання відключені 678 побутових споживачів, видано 
попереджень на відключення більше 2,5 тисячі.

Безоплатне оздоровлення 
бійців АТО
Безоплатне забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням — одна з пільг, передбачених законодав-
ством для учасників бойових дій. 

В області 63 учасники антитерористичної опера-
ції вже забезпечені відповідним санаторно-курорт-
ним лікуванням. Ще 195 бійців перебувають на облі-
ку для отримання путівок. 

Щоб отримати таку путівку, учаснику бойових дій 
(інваліду війни) необхідно стати на облік в управлінні 
соціального захисту населення за місцем реєстрації. 

Шановні бійці! Не втрачайте можливості пройти 
курс  лікування та оздоровлення. В області достат-
ньо путівок до санаторно-лікувальних закладів. 

Контактний телефон Департаменту соціального 
захисту населення Чернігівської ОДА: (0462) 72-80-60.

У Мені перейменовано 
26 вулиць, 8 провулків і парк
Сесія Менської міської ради одноголосно ухвали-

ла рішення, згідно з яким у Мені змінюються назви 26 
вулиць, 8 провулків і 1 парку, назви яких пов’язані з то-
талітарним комуністичним минулим СРСР. 

Перейменовано парк Кірова в парк Героїв Небес-
ної Сотні. Також  перейменовані вулиці Артема, Воров-
ського, Ворошилова, Гайдара, Енгельса, Жовтнева, Кі-
рова, Колгоспна, Комсомольська, Крупської, Красіна, 
Паризької Комуни, Піонерська, Островського, Уриць-
кого, Радянська, Свердлова, Таращанська, Чапаєва, 
Червоноармійська, Щорса, 40 років Жовтня.  От скіль-
ки комуно-тоталітарної нечисті було увічнено в назвах 
вулиць старовинного українського міста. 

Але нові назви підібрано надто вже «нейтральні», 
а часом і безликі. Ось деякі: Вербова, Весняна, Соняч-
на, Щаслива, Паркова, Вишнева, Виноградна, Дач-
на, Північна, Тернова, Бузкова, Абрикосова, Дружня, 
Калинова, Тиха. Схоже, за майже півроку після вихо-
ду Закону про декомунізацію  в міської влади не зна-
йшлося часу підібрати назви, пов’язані зі старовинни-
ми найменуваннями вулиць міста або з іменами ви-
датних українців.

Виставка Олександри Дідович
У Чернігівському літературно-меморіальному 

музеї-заповіднику М. Коцюбинського відкрито ви-
ставки мистецьких робіт знаної чернігівської май-
стрині Олександри Дідович. Інженер-економіст за 
освітою, Олександра Іванівна протягом усього жит-
тя захоплювалася рукоділлям: вишивала хрестиком, 
плела гачком, шила. Останніми роками в її доробку 
з’явилися декоративні скриньки і вази, підсвічники і 
ляльки, а також ціла колекція картин зі шкіри і ткани-
ни. Саме картини складають основу експозиції цієї 
виставки. 

25 жовтня на місцевих виборах, 
окрім місцевих рад (обласної, район-
них, селищних, сільських), обиралися 
міські голови. Ось результати, у відсо-
тках від виборців, що взяли участь у го-
лосуванні. 

Чернігів
Олександр Соколов (партія «Наш край») — 

33,74. Владислав Атрошенко («Блок Петра По-
рошенка») — 23,34. Володимир Зуб («Самопо-
міч») — 11,4. Микола Миргородський («Бать-
ківщина») — 10,73. Ігор Андрійченко («Демо-
кратичний альянс») — 4,96. Це перша п’ятірка.

Згідно із законом, в обласних центрах, де 
жоден із кандидатів не набрав більш ніж 50% 
голосів, проводиться другий тур голосування. 
15 листопада в другому турі балотуватимуться 
О. Соколов і В. Атрошенко. 

У Батуринському палаці 
гетьмана Кирила Розумовсько-
го відбувся ІV обласний музич-
ний фестиваль-конкурс моло-
дих виконавців імені Андрія 
Розумовського, в якому взяли 
участь 14 середніх спеціалізо-
ваних закладів Чернігівської та 
Сумської областей. Учасника-
ми стали рекордна за всю істо-
рію фестивалю кількість юних 
талантів віком від 8 до 15 років 
— 56 осіб. 

Незмінними і вірними ідеї 
залишились організатори фес-
тивалю — Чернігівське музичне 
училище ім. Л. Ревуцького (ди-
ректор — заслужений діяч мис-
тецтв України Володимир Сухо-
верський); благодійний фонд 
«Світанок» (м. Конотоп), який 
очолює Любов Лисенко, та вже 
довгі роки підтримує наш зем-
ляк, нині мешканець США Ми-
кола Кочерга; Бахмацька ра-
йонна школа мистецтв імені 
А.Розумовського під керівни-
цтвом заслуженого працівника 
культури України Олександра 

Іванька; Національний істори-
ко-культурний заповідник «Геть-
манська столиця» під керівни-
цтвом заслуженого працівни-
ка культури України Наталії Ре-
брової.

Було озвучено привітання 
від нащадка роду Розумовських 
Грегора Розумовського, який 
живе у Відні. 

Зачарували всіх своїм ви-
ступом сестри Олександра і 
Варвара Драч із Конотопської 
дитячої школи мистецтв (ви-

кладач — Ірина Тагінцева): про-
лунали цікаві інструментальні 
композиції в ансамблі фортепі-
ано і гітари. 

Відкриттям фестивалю ста-
ла Олеся Ковальчук, вихован-
ка Козелецької школи мистецтв 
(викладач — Ірина Тарасенко). 
Вона зайняла переконливе І 
місце в номінації «Фортепіано» 
молодшої категорії від 9 до 12 
років. 

Загалом  визначили 22 при-
зерів конкурсу.

У Корюківському історичному музеї від-
бувся захід «Солдати слави не чекали», при-
свячений 71-ій річниці визволення України 
від нацистських окупантів, під час якого від-
булася презентація книги «Йшли у бій моло-
дими». У ній розповідається про фронтови-
ків-уродженців Чернігівської області. Зга-

дуються і корюківці: Гліб Береза, Василь Ва-
сильченко, Сергій Васюк, Іван Гайдук, Іван 
Гладченко, Іван Демченко, Олександр Роз-
стальний. 

Голова Корюківської районної ради ве-
теранів Наталія Шелудько вручила інваліду 
Другої світової війни Івану Гладченку пре-
зентоване видання. Книги також були пере-
дані тим учасникам бойових дій, які не мали 
змоги бути на заході. Видання побачило світ 
завдяки голові обласної ради Миколі Звєрє-
ву й голові обласної державної адміністра-
ції Валерію Кулічу. 

Пройшла і виставка робіт декоративно-
ужиткового мистецтва народних майстрів 
села Олександрівки, де були й роботи «дітей 
війни» Антоніни Ананченко і Людмили Мороз. 

Науковому співробітнику музею і во-
лонтеру гуманітарної місії «Евакуація-200» 

Оксані Толкачовій вручили медаль Україн-
ської православної церкви Київського па-
тріархату «За жертовність і любов до Украї-
ни». Вручив її 89-річний учасник війни, член 
пошуково-патріотичного клубу «Пам’ять» 
при музеї Микола Короленко.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ,
м. Корюківка

Звичайний район області, Куликів-
ський, один із невеликих, менше 20 ти-
сяч жителів. У райгазеті — кримінальна 
хроніка тижня, все на одну тему — кра-
діжки. Ось цей перелік, всього за кілька 
днів!

Злодії побували на пилорамі. У ніч 
на 19 жовтня злодії завітали на приват-
ну пилораму в с. Кладьківка і прихопили 
із собою три електродвигуни. Редуктор, 
кабель і 5 пилок. 

Вкрали акумуляторні батареї. Не-
відомі особи, перебравшись через дво-
метрову металеву сітку, підібрали ключі 
і з металевої шафи базової станції стіль-
никового зв’язку «Лайф» у с. Вересоч ви-
крали 4 акумуляторні батареї резервного 
живлення.

Нишпорять по дворах. Із господар-

ства мешканця с. Салтикова Дівиця 
вкрадено металеву борону. Того ж дня 
в господарстві у с. Горбове викрали 
курку і качку. Із хліва в с. Вересоч ви-
крадено 10 чавунних батарей опален-
ня, 2 металеві діжки по 200 літрів, 5 ме-
талевих каністр, карданний вал, задній 
та передній мости до автомобіля ГАЗ-
69. Господар садиби мешкає в Києві й 
у той час не був на обійсті. Така крадіж-
ка скоєна із залученням авто чи трак-
тора. 25 жовтня в мешканця Куликівки 
виставили в будинку віконну раму й ви-
крали пральну машину і мікрохвильову 
піч. 

Не оминають сільрад. У ніч на 22 
жовтня злодії через вхідні двері пролізли 
в Жуківську сільраду, де в кабінеті бухгал-
тера зламали сейф і викрали 2500 гри-

вень. Тієї ж ночі, за кілька десятків кіло-
метрів від Жуківки, у Грабівській сільра-
ді було пошкоджено два навісні замки на 
будинку, замок на дверях бухгалтерії і в 
сейфі. Відновлення замків і сейфу кошту-
ватиме понад 700 гривень. 

По магазинах. У ніч на 23 жовтня обі-
крадено магазин приватного підприєм-
ця в Дроздівці. Вкрадено продукти хар-
чування. 

Крадуть транспорт. У мешканки Ні-
жина з дачі в селі Кладьківка вкрадено 
велосипед. 

* * *
Селяни, особливо літні самотні люди, 

часто просто беззахисні перед безкар-
ними злодюгами. Цікаво, скільки з таких 
злочинів розкривається і скількох зло-
чинців покарано? 

Вибори голів міст
Інші три міста обласного 
підпорядкування:

Ніжин
На цю посаду переобраний діючий 

міський голова Анатолій Линник (партія 
«УДАР»), який набрав 25% голосів, переміг 
із відривом у 7 відсотків, за нього проголо-
сували 5187 виборців.

Прилуки
Новим міським головою обрана дирек-

тор місцевого гуманітарно-педагогічного 
коледжу Ольга Попенко (партія «Батьків-
щина»), вона набрала 25,87% голосів.

Діючий мер Дмитро Барнаш («Свобода») 
став третім — 19,04%.

Новгород-Сіверський
Новим міським головою обраний Олег 

Бондаренко (партія «Опозиційний блок»), 
за якого проголосували 22,4% виборців 
(1045 осіб). Друге місце зайняв Сергій Пун-
тус («Наш край») — 22,3%, або 1043 голоси, 
тобто всього на 2 голоси менше! Третій — 
самовисуванець Віктор Кропот: 16,% (746 
голосів). 

Мена
Новим міським головою обраний Ген-

надій Примаков (Радикальна партія Олега 
Ляшка), нині — перший заступник голови 
райдержадміністрації. Він набрав 30, 27% 
голосів (1270 виборців). Другим став Юрій 
Стальниченко, самовисуванець: 26,72% 
(1121 голос виборців).

Музичний фестиваль у Батурині

Листи читачів газети

Солдати слави не чекали…

Ми що — народ злодіїв?
Обікрадене село
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Молодіжний театр 
відкрив сезон 
сучасної української прози
Юрко Іздрик є одним із засновників Станіславського 

феномена: так називають письменників з Івано-Франків-
ської області, у творчості яких найбільше проявився укра-
їнський літературний постмодерністський дискурс. До них 
відносять Іздрика, Юрія Андруховича, Тараса Прохаська, 
Володимира Єшкілєва.

Іздрика називають «людиною-оркестром», оскільки, 
окрім літератури, він займається ще музикою і живопи-
сом. 

У романі Юрія Іздрика «Воццек», виставою за яким 
Чернігівський Молодіжний театр відкрив сезон сучасної 
української прози, немає чіткого сюжету. Зате є химерно 
розказана історія болю і самотності у світі людей.

Прем’єрні вистави — 30 жовтня і 13 листопада.

Довідник «Поляки в Ніжині»
Ніжин відвідали радник-посол Республіки Польща в 

Україні Геральд Покрушинські, консул Республіки Поль-
ща в Києві Агнєшка Рончка, головний редактор єдиної в 
Україні польськомовної газети «Дзеннік Кійовскі» Стані-
слав Пантелюк і заступник головного редактора газети 
Анжеліка Плаксіна.

Гостей у Центрі польської культури зустрічали прези-
дент Ніжинської культурно-просвітницької спілки поля-
ків «Астер» — заслужений працівник культури Польщі Фе-
лікса Бєлінська, настоятель Римсько-католицької церк-
ви парафії Святих Апостолів Петра і Павла отець Віталій 
Прилепа.

Делегація відвідала Римсько-католицьку церкву па-
рафії Святих Апостолів Петра і Павла, вшанувала пам’ять 
померлих на Польському меморіалі та поклала квіти до 
його підніжжя. Гості відвідали Ніжинську гімназію №16, у 
якій започатковано вивчення польської мови.

У Ніжинському державному університеті відбулась 
презентація бібліографічного довідника «Поляки в Ніжи-
ні». Були представлені змістовні доповіді викладачів уні-
верситету і гостей. Зокрема їх представили професор НДУ 
ім. М.Гоголя, доктор філологічних наук Григорій Самой-
ленко, професор, керівник Гоголівського центру м. Ніжи-
на Павло Мехед, доцент, кандидат історичних наук Петро 
Моціяка, проректор НДУ Олександр Самойленко, доцент, 
кандидат історичних наук Максим Потапенко.

 

Забруднення води 
в Малій Дівиці
Прилуцька міжрайонна прокуратура розпочала кри-

мінальне провадження за ч. 1 ст. 242 КК України за фак-
том порушення правил охорони вод в смт Мала Дівиця на 
Прилуччині.

Прилуцьке міськрайуправління Головного управління 
Держсанепідемслужби України в області встановило по-
рушення вимог законодавства при використанні водних 
об’єктів на території смт Мала Дівиця. 

Напад на інкасаторську машину
Міліція Чернігівщини розслідує обставини нападу на 

інкасаторську машину, внаслідок якого загинули троє ін-
касаторів та згорів їхній службовий автомобіль.

Мікроавтобус «Фольксваген» служби інкасації «При-
ватбанку» 23 жовтня вдень рухався зі столиці до Черніго-
ва. Коли до міста залишалося близько 30 км, на авто став-
ся напад. 

Рештки вщент згорілого автомобіля виявили за двісті 
метрів від автошляху Київ – Чернігів. У салоні були трупи 
трьох інкасаторів. Грошей, які перевозили,  а повідомля-
ється про близько 15 мільйонів у гривнях і валюті (в пере-
рахунку на гривні),  в машині не знайдено. 

Пам’яті Ігоря Халімана
22 жовтня не стало на-

шого колеги і друга, поета, 
журналіста Ігоря Федорови-
ча Халімана. Для літератур-
ної Корюківщини втрата ве-
личезна. Зовсім недавно в 
читальній залі Корюківської 
районної бібліотеки відбува-
лася презентація його пое-
тичної збірки «У кольорі літ». 
Планувалося досить багато і 
в творчості, і в житті загалом. 
Та не судилося збутися. Хво-
роба невблаганна.

Ігор Халіман — людина 
непересічної долі. Найпершою в його житті була педаго-
гічна стежина. Далі — пекельні будні на афганському кор-
доні, війна. Потім — шукання себе в цивільному житті, зно-
ву — школа, робота в органах внутрішніх справ, журналіс-
тика. І… несподівана хвороба, самотність наодинці з хво-
робою. А ще — робота, робота, яка забирала весь час без 
залишку…

Друже Ігорю, ми будемо пам’ятати тебе завжди.
Віктор ТАТАРИН, 

Корюківська ГО «Медіа-центр 
«Свобода слова нового століття»

Конкурс 
«Благодійник 

року-2015»
Як і протягом останніх семи років, з ме-

тою поширення благодійницької діяльності, 
меценатства і волонтерства на Чернігівщи-
ні проходить обласний конкурс «Благодій-
ник року» імені меценатів Тарновських.

З 1 по 25 листопада 2015 року триває 
збір пропозицій щодо визначення кандида-
тур на звання «Благодійник року» в семи но-
мінаціях: «Всеукраїнська бізнес-структура», 
«Регіональна бізнес-структура», «Неприбут-
кова організація», «Приватна особа», «Бла-
годійник-початківець», «Представник мало-
го бізнесу», «Кращий волонтер».

У конкурсі можуть брати участь фізич-
ні та юридичні особи, які надали одно- чи 
багаторазову благодійну допомогу для 
розв’язання суспільних проблем.

Претендентів, за їхньою згодою, мо-
жуть висувати органи влади, громадські 
організації, благодійні фонди, заклади осві-
ти, науки, культури, охорони здоров’я, соці-
ального захисту, будь-які особи, які отрима-
ли допомогу, а також самі благодійники.

Оргкомітет пропонує звернути осо-
бливу увагу на відзначення благодійників, 
які надавали допомогу Збройним Силам 
України.

Матеріали на конкурс надсилати Де-
партаменту інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю ОДА (14000, м. 
Чернігів, вул. Бєлінського, буд. № 11) або 
на адресу електронної пошти Департамен-
ту (inform.dep.cn@gmail.com) до 25 листо-
пада ц. р. Тел. для довідок: (0462) 67-58-91.

Переможців буде визначено до Дня 
благодійництва, який відзначається другої 
неділі грудня.

«Прочитай сам і передай іншому!» — 
під таким гаслом в обласному центрі три-
ває конкурс гарно й оригінально обла-
штованих куточків, шафок і поличок для 
буккросингу. Конкурс «Добра книга» стар-
тував 16 жовтня з відкриття такого міс-
ця в обласній лікарні, а триватиме до 10 
грудня. Тож приєднуйтеся! Результати бу-
дуть оголошені до дня святого Миколая. 
Переможці отримають призи — літератур-
ні новинки. Організатор конкурсу — дитя-
ча бібліотека ім. О. Довженка. 

Що ж таке буккросинг? Це популяр-
ний громадський рух, який набирає обер-
тів у Європі та кілька років тому з’явився в 
Україні. Це поняття можна перекласти як 
«книжкообертання», а його суть — у тому, 
щоб передати прочитані книжки іншим 
людям. У цьому русі беруть участь біблі-
отеки, магазини, кафе, клуби за інтере-
сами. Вони відкривають шафки чи поли-
ці для загального доступу, і кожна люди-
на може взяти будь-яку книгу додому без 
дозволу, без запису або ж залишити влас-
ну вже прочитану книгу. Також люди зали-
шають прочитані книги в громадських міс-
цях, на лавках, у транспорті.

«Подібні полиці та шафки на зупинках 
громадського транспорту, біля супермарке-
тів я побачила нещодавно під час навчаль-
ного візиту до Словаччини, — розповідає 
провідний бібліотекар бібліотеки ім. О. До-
вженка Олена Костриця. — Деякі мали ви-
гляд звичайних книжкових шаф, інші мали 
вигляд будиночка чи шпаківні. Такий обмін 
книгами дуже популярний в Європі». 

Узяти участь у конкурсі може кожен. 
Для цього вам треба облаштувати куточок 

буккросингу на своєму підприємстві, уста-
нові чи в під’їзді багатоповерхівки, у дво-
рі, придумати цікавий слоган, що заохочує 
до читання, розказати про цю ідею співро-
бітникам, сусідам, друзям, зробити фото і 
відправити його на електронну скриньку 
організатора: dovzhenkocentr@gmail.com. 
І, можливо, саме ви станете переможцем 
конкурсу «Добра книга». Слідкуйте за пе-
ребігом змагань на нашій сторінці у соц-
мережі Фейсбук https://www.facebook.
com/groups/859707357476958/. 

Ця ініціатива реалізується в ме-
жах проекту «Школа локальної демо-
кратії» Центру АХАЛАР (Україна) і Сlovek 
v ohrozeni (Словаччина) та за підтрим-
ки Управління культури Чернігівської 
міської ради.

Управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Чернігівській області 
з метою запобігання виникнен-
ню пожеж та інших надзвичай-
них подій звертається до гро-
мадян із проханням дотримува-
тися правил пожежної безпеки 
під час користування різними 
обігрівальними приладами.

Правила експлуатації 
електрообігрівальних 

приладів:
– перед увімкненням обі-

грівального пристрою треба 
переконатися, що він не має 
механічних ушкоджень;

– не вмикати одночасно 
багато електроприладів у по-
довжувач, адже електромере-
жа може не витримати пере-
вантаження;

– не розміщувати обігрі-
вача поблизу легкозаймистих 
предметів;

– не накривати радіатора 
електроприладу і не викорис-
товувати обігрівача для сушін-
ня одягу;

– не обігрівати житла газо-
вими, саморобними і несправ-
ними електрообігрівачами;

– не залишати ввімкне-
ними електрообігріваль-
ні пристрої під час виходу 
з будинку.

Під час експлуатації 
пічного опалення 
забороняється:

– залишати печі без до-
гляду або доручати нагляд за 
ними малолітнім дітям;

– користуватися печами, 
які мають тріщини;

– розміщати паливо та інші 
горючі речовини і матеріали 
безпосередньо перед топко-
вим отвором;

– сушити і складати на пе-
чах одяг, дрова, інші займисті 
предмети і матеріали;

– застосовувати для роз-
палювання легкозаймисті та 
горючі рідини.

Управління ДСНС 
у Чернігівській області

На Чернігівщині 
набув законної 

сили вирок 
російському 

шпигуну
Апеляційний суд Чернігів-

ської області залишив без змін 
вирок Деснянського районно-
го суду м. Чернігова, яким гро-
мадянина Російської Федерації 
засуджено за шпигунство.

Співробітники СБУ затри-
мали зловмисника в березні 
минулого року при спробі отри-
мати таємні відомості у сфері 
оборонно-промислового комп-
лексу. Для прикриття шпигун 
використовував посвідчення 
члена громадської організації.

Під час обшуку в його по-
мешканні вилучили вогнепаль-
ну зброю, набої, вибухівку та 
спеціальні технічні засоби не-
гласного отримання інформа-
ції. У ході досудового слідства 
було отримано беззаперечні 
докази провини зловмисника.

Російського шпигуна засу-
джено до дев’яти років позбав-
лення волі.

Прес-центр СБ України

Поділися книгою! 
Конкурс «Добра книга» 

для популяризації читання в Чернігові

Обережно з опаленням!

СБУ викрила канал 
збуту боєприпасів 

із зони АТО
На Чернігівщині Служба без-

пеки України спільно з міліцією за-
тримала місцевого мешканця, який 
намагався налагодити канал збу-
ту боєприпасів, завезених із зони 
проведення антитерористичної 
операції.

Зловмисника затримано під 
час чергового збуту трьох гранат 
РГД та Ф-1, набоїв калібру 7,62 мм і 
двох тротилових брусків загальною 
вагою 800 г з електродетонатора-
ми. Товар був оцінений «реалізато-
ром» у 12700 грн.

Під час обшуку в затриманого 
вилучено гранату РГД-5, запали, 
електродетонатор, набої калібру 
5,45 мм та 7,62 мм, три вибухові 
пакети, потужні спеціалізовані ди-
мові пристрої.

За матеріалами Управління 
СБ України в Чернігівській області 
відкрито кримінальне проваджен-
ня за ч. 1 ст. 263 (незаконне пово-
дження зі зброєю) Кримінального 
кодексу України.

Тривають слідчі дії.
Прес-група 

Управління СБ України 
в Чернігівській області

СБУ затримала 
на хабарі голову ТВК

Служба безпеки України затримала на хабарі голову те-
риторіальної виборчої комісії одного з районів Чернігівської 
області. Посадовець користувався тим, що в керівників ви-
борчих штабів окремих політичних сил виникли проблеми з на-
бором потрібної кількості офіційних спостерігачів. Зловмис-
ник сприяв у поданні до виборчої комісії заяв про реєстра-
цію спостерігачів на майбутніх місцевих виборах. Свої «послу-
ги» він оцінював у 5 тисяч гривень. Співробітники Управління 
СБ України у Чернігівській області затримали хабарника після 
одержання незаконної винагороди в 3 900 гривень від заступ-
ника начальника районного штабу однієї з політичних партій.

Відповідно до відкритого кримінального провадження за 
ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) 
Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Співробітники СБУ 
викрили кіберзлочинця

Служба безпеки України припинила протиправну діяль-
ність мешканця Чернігівської області, який втручався в робо-
ту мереж мобільного зв’язку України. Потужне серверне об-
ладнання, що використовував зловмисник, було розміщене 
на території Російської Федерації.

Кіберзлочинець за винагороду блокував роботу мобільних 
терміналів шляхом масового відправлення повідомлень. 

За матеріалами Управління СБ України в Чернігівській 
області відкрито кримінальне провадження за ст. 363-1 (пе-
решкоджання роботі електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж 
чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження 
повідомлень) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.



№66   5 листопада 2015 року№66   5 листопада 2015 року4  Світ Чернігівщини

Про все, що хвилює, що наболіло
Фотофакти

29 жовтня в облдержадміні-
страції відбулося засідання за 
«круглим столом» на тему «Неза-
конні забудови в історичній час-
тині Чернігова». Захід відбувся 
за ініціативи комітету з питань 
охорони і використання куль-
турної спадщини Громадської 
ради при ОДА. Рівень засідання 
був дуже високий (сила-силен-
на начальства, окрім хіба що гу-
бернатора): перший заступник 
голови ОДА, директор Депар-
таменту культури і туризму, на-
ціональностей та релігій ОДА, 
керівники Управлінь містобуду-
вання та архітектури ОДА і місь-
кої ради, Національного запо-
відника «Чернігів стародавній», 
представники обласних проку-
ратури і міліції.

Конкретно — мова йшла про 
затіяне недавно спорудження 
багатоповерхового будинку по 
вулиці Князя Чорного, 4, навпро-
ти Єлецького монастиря, в істо-
ричній частині міста. 

Наукова довідка. Земель-
на ділянка, де ведеться забу-
дова, розташована на терито-
рії пам’ятки археології поселен-
ня передгороддя (X – XVIII ст. н. 
е., № 1-е) стародавнього м. Чер-
нігова (взято на облік розпоря-
дженням Чернігівської ОДА від 
28.12.1998 № 856), в охоронній 
археологічній зоні № 2 м. Черні-
гова (затверджено рішенням 16 
сесії 6 скликання Чернігівської 
міської ради від 28.12.2011), в 
охоронній зоні Національного 
архітектурно-історичного запо-
відника «Чернігів стародавній» 
(затверджена рішенням 39 сесії 
5 скликання Чернігівської місь-
кої ради 23.06.2009), у безпо-
середній близькості від пам’ятки 
національного значення курган 
«Чорна могила» Х ст. та в охорон-
ній зоні пам’ятки архітектури на-
ціонального значення XII – XVII 
ст. «Комплекс споруд Єлецько-
го монастиря» (затверджена рі-
шенням виконкому Чернігівської 
обласної ради народних депута-
тів від 18.01.1982 № 30 та пого-
джена відділом пам’яток архітек-
тури і монументів Держбуду УРСР 
23.11.1983).

Здавалося б, у таких історич-
них, заповідних місцях не можна 
будувати все, що кому заманеть-
ся, принаймні без відповідних 
дозволів, узгоджень. Між тим, 
численні промовці на «круглому 
столі» гнівно констатували, що 
будівництво почалося без відпо-
відних документів.

Служби з охорони істори-
ко-культурної спадщини вже на-
правили листи до прокуратури 
області, міста, обласної міліції 
щодо перевірки законності бу-
дівництва, можливості його за-
борони. За самовільне будів-
ництво на директора ПП «Геліо-
дор», що веде роботи, складено 
адмінпротокол про штраф. Скан-
дал щодо забудови вийшов уже й 
на рівень Міністерства культури 
України.

Обласна міліція розпочала 
кримінальне провадження, ме-
тою якого є надати оцінку переда-
чі земельної ділянки під забудову. 

На засіданні прозвучала 
пропозиція використати дану зе-
мельну ділянку як паркову зону, а 
житлові будинки зводити подалі.

Разом з тим фірма-забудов-
ник заявила, що веде роботи за-
конно і не несе відповідальнос-
ті за відсутність необхідних по-
годжувальних документів, адже 
їх мав забезпечити проектант. 
Утім, представник забудовника 
погодився тимчасово припини-

ти роботи до отримання істори-
ко-містобудівного обґрунтуван-
ня і пакета погоджувальних до-
кументів. Річ у тім, що після зді-
йнятого громадськістю галасу 
довкола будівництва заворуши-
лося і управління архітектури та 
містобудування міськради. Ще 
за кілька днів до «круглого столу» 
воно вирішило повторно розгля-
нути питання щодо надання іс-
торико-містобудівного обґрунту-
вання щодо цього об’єкта. 

Але як і з якою метою було 
виділено цю земельну ділянку, як 
дозволили почати будівництво — 
з цим, сподіваємося, розберуть-
ся правоохоронні органи.

Адже проблема набагато 
ширша, ніж цей один об’єкт. Не 
марно ж на «круглому столі» про-
понувалося розробити комплек-
сну програму збереження і від-
творення історичного середови-
ща древнього міста. Згадаймо, 
що Чернігів — третє за рангом іс-
торичне місто України, після Ки-
єва і Львова. Це наша гордість, 
але в цьому і парадокс та про-
блеми. Вони в тому, що це — з 
одного боку обласний центр, 
з іншого — конкретне місто зі 
своїм самоврядуванням в осо-
бі міської ради, її виконкому, і 
цьому самоврядуванню буде 
надаватися все більша вага. То 
хто має дбати про обласне міс-
то — обласна чи міська влада? 

Чи обидві? Чи ні хто, як це буває? 
Цього разу дебати точили-

ся довкола того об’єкта. Але ж 
не менший скандал викликала і 
затія будівництва Московським 
патріархатом чи то службового 
об’єкта (готелю), чи то приватно-
го котеджу на Болдиних горах, 
під стінами Троїцько-Іллінського 
монастиря, поруч з Іллінською 
церквою ХІІ століття і могилою 
Михайла Коцюбинського. Перед 
цим скандально спорудили див-
ний будиночок уже на самій тери-
торії Єлецького монастиря. Так 
що говорити є про що. 

От тільки чи не відчуваєть-
ся в цьому конкретному «кругло-
му столі» присмак виборів? Захід 
відбувся буквально через кілька 
днів після місцевих виборів. На 
виборах міського голови Черні-
гова перші місця прогнозовано 
зайняли діючий мер Олександр 
Соколов і депутат парламенту, 
колишній губернатор Владислав 
Атрошенко, яким тепер балоту-
ватися у другому турі виборів. 
Атрошенко є представником пар-
тії влади — головою обласної ор-
ганізації «Блоку Петра Порошен-
ка», тої ж партії, яку представляє 
і нинішній голова обласної держ-
адміністрації. Отож проведен-
ня такого галасливого «круглого 
столу» з ініціативи ОДА і в її стінах 
дуже вже скидається на те, щоб 
зайве «вкусити» діючого мера. 
Адже обласну владу можна хіба 
що «пожурити», що недостатньо 
дбає про місто, а от на міську 
владу можна вішати всіх собак. І 
резонно, адже саме міська рада 
конкретно відповідає і за розда-
чу землі під дивні забудови, і за 
дозволи на ці забудови. 

У жодному разі не втруча-
юсь у вибори, які в місті ще три-
вають, ні за кого не агітую і ніко-
го не критикую, як було і всю цю 
нещасну виборчу кампанію, коли 
я порушував лише глобальні про-
блеми нашої демократії. При-
кро лише, коли такі ж глобаль-
ні проблеми нашої національної 
пам’яті, історії, культури вико-
ристовуються похапцем, у чер-
гових виборчих кампаніях, яких у 
нас було за ці 24 роки штук з 20. 

Верхолази 
над коліями
Це міст над коліями на залізничній станції Ні-

жин. Пішохідний міст! Ним мають добиратися па-
сажири до поїздів на всі колії станції, окрім пер-
шої, що біля перону. 

Цей дивовижний міст має всього кілька ро-
ків. Будували, готуючись до Євро-2012 — чемпі-
онату континенту з футболу. І у зв’язку з ним го-
ворилося про очікуваний дуже великий потік ту-
ристів із північного сходу, цебто з Росії, а відтак 
планувалося пустити тут швидкісні потяги, в тому 
числі сумнозвісні «Хюндаї». І ось з метою безпе-
ки людей, які досі переходили на другу і наступ-
ні платформи прямо через колії, спорудили отой 
міст. 

Чемпіонат минув, очікуваного нашестя турис-
тів-уболівальників ми не побачили, з «Хюндаями» 
вийшло повне фіаско. Утім, пасажирських потягів 
тут і далі курсує немало — в бік Росії та північно-
східних регіонів України, адже Ніжин — вузлова 
станція.

Пасажири вже не «вивалюються» із дверей 

вокзалу прямо 
на колії, стало 
таки безпечніше. 

Але якою ці-
ною? Вже ко-
трий рік пасажи-
ри клянуть цей 
міст, необхідність 
видряпу ватися 
на нього, йдучи і 
на звичайні при-
міські електрич-
ки — на Чернігів, 
Київ, Конотоп. 
Особливо важ-

ко доводиться пасажирам із сумками й візками, 
а це основний контингент електричок. І вже над-
то важко — старим людям, яких теж тут вистачає. 
Непросто навіть літньої пори, а що вже казати 
про зиму, коли обмерзлими східцями треба дря-
патися на міст, на висоту третього поверху. 

Непросто сказати, чим тут можна зарадити. 
Може, таки зробити перехід по землі, через ко-
лії, трохи оддалік від будівлі вокзалу? Може, хоча 
б прокласти по сходах нормальні рейки для ко-
ліс тачок, отих «кравчучок» і «кучмовозів»? Бо іс-
нуючі чомусь не збігаються з колесами тачок, і 
люди тягнуть їх, стрибаючи східцями. А інвалідам 
на візках, якщо такий трапиться, взагалі цей міст 
недоступний, хіба що нести їх на руках. До речі, 
так само, як неможливий і вхід у вагони з перонів, 
адже платформи переважно — набагато нижчі 
від рівня вагонів. Як бути? 

Телефони 
для пляшок
У позаминулому но-

мері нашої газети в 
замітці «Зникають 
телефони» йшло-
ся про масо-
ве відключен-
ня в Чернігові 
вуличних те-
лефонів-авто-
матів, таксо-
фонів. На стан-
ції Ніжин вони 
«майже» є, аж два 
— тобто висять і буд-
ки, і апарати в них. Це 
на будівлі, де з одного боку — пошта, з іншого 
— магазин. Але толку з них? Обидва таксофо-
ни не діють, в одному взагалі відірвана слухав-
ка. Утім, вони функціонують своєрідним чином 
— як сховище для порожніх пляшок з-під горіл-
ки чи пива. І то добре: не валяються по клумбах 
і перонах. 

Матеріали підготував  Петро АНТОНЕНКО

Виконавчий комітет Чернігівської місь-
кої ради 19 жовтня схвалив Міську ці-
льову програму з охорони та збереження 
пам’яток культурної спадщини Чернігова 
на 2016 – 2021 роки.

У Чернігові збереглося до 50 пам’яток 
архітектури ХІ – ХІХ ст., до 200 меморіаль-
них пам’яток і пам’ятних місць, пов’язаних 
із перебуванням видатних осіб.

У місті — третина східноєвропейських 
пам’яток архітектури домонгольського пе-
ріоду. Тому ще 1946 року Чернігів було від-
несено до трьох історичних міст України — 
після Києва і Львова.

На 1 липня в Чернігові на обліку було 
453 пам’ятки:

– пам’яток археології — 272, з них 233 
— національного значення;

– пам’яток історії — 96, з них 3 — наці-
онального значення;

– пам’яток архітектури — 67, з них 28 — 
національного значення;

– пам’яток монументального мисте-
цтва — 17;

– пам’яток садово-паркового мисте-
цтва — 1.

Крім того, на обліку знаходяться що-
йно виявлені 32 пам’ятки археології, 42 
пам’ятки історії і 3 пам’ятки монументаль-
ного мистецтва.

Фінансове забезпечення заходів, ви-
значених Програмою, здійснюватиметься 
в межах видатків, передбачених у місько-

му бюджеті на відповідний бюджетний рік 
і за рахунок інших джерел фінансування, 
не заборонених чинним законодавством 
України.

Програму буде внесено на розгляд но-
вообраної міської ради.

лому но-
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Незаконні забудови 
і присмак виборів

У Чернігові на обліку — 453 пам’ятки 
історико-культурної спадщини
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Пряма мова
Анатолій ГРИЦЕНКО, 
лідер політичної партії 
«Громадянська позиція» 

«Головні досягнення 
уряду Яценюка – 
обвал гривні, зростання цін 
і тарифів»

«За півтора роки не проведено необхідних реформ, які б створили 
нормальні податкові умови, які б стимулювали бізнес, зламали хребет 
корупції, щоб можна було чесно працювати і захищати свою власність, 
відновили справедливий суд та інвестиційний клімат, тому продовжуєть-
ся падіння».

«Із 62 заявлених реформ владі вдалося реалізувати три: обвалити 
гривню, підняти ціни і тарифи на газ і житлово-комунальні послуги».

«Прогнози, які дає сам уряд, зводяться не до того, що буде зростання, 
а буде зменшення темпів падіння. За два роки економіка впаде відсотків 
на 30%, і потім доведеться дуже довго все надолужувати».

Коментар заяви Міністерства фінансів України про те, що стан еко-
номіки України через 25 років досягне рівня Швейцарії: «Через 25 ро-
ків від нинішнього складу Кабміну не буде нікого, і звітувати про обіцяне 
зростання не буде кому. Я дуже хотів би, щоб економіка України зростала 
такими темпами, які забезпечать їй підняття до рівня Швейцарії, але при 
тому зверну увагу, що Швейцарія за цей час піде набагато далі».

 
Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО,
голова Служби безпеки України у 2006 – 2010 
і 2014 – 2015 роках

Про корупцію 
і зраду силовиків

—    У 2014 – 2015 роках, коли я вдруге очолив СБУ, 
наша прес-служба регулярно публікувала інформацію 
про затриманих на хабарі чиновників. 

Безпосередньо боротьба з корупцією почалася наприкінці 2014 року, до 
того ми були повністю сконцентровані на протидії зовнішній агресії на Сході 
України. Але, виявилось, доки ми боролися з сепаратистами-терористами (а 
реальних сил весною – влітку 2014 року в нас було ду-у-у-же мало), за наши-
ми спинами внутрішньоукраїнські сили відродили всі корупційні схеми.

— Які, наприклад?
— СБУ задокументувала махінації Януковича навколо «Укртелекому», не-

законні маневри Курченка і Клименка з власністю і так далі. Усі зібрані нами 
матеріали знаходяться в Генпрокуратурі. (Сергій Курченко — олігарх, набли-
жений до сім’ї Януковича. Олександр Клименко — міністр доходів і зборів у 
2012 – 2014 роках. Обоє втекли в Росію після перемоги Майдану. — «Гордон»).

«В Україні корумпована абсолютно вся вертикаль влади. Якщо ми зааре-
штовували (це було і не раз) за хабарі, наприклад, керівника департаменту 
Міністерства екології, це означає, що сам міністр і його зами теж брали участь 
у корупційній піраміді.

Саме СБУ під моїм керівництвом зібрала матеріали щодо «БРСМ-
нафти». Я особисто доповідав Президентові, що компанія роками крала 
гроші й виводила їх на офшори, що Генпрокуратура перешкоджала розслі-
дуванню, закривала кримінальне виробництво, не давала дозволу на про-
цесуальні дії. Це все було до 8 червня, коли на нафтобазі спалахнула поже-
жа і сталася екологічна катастрофа».

«У СБУ після Революції Гідності прийшли нові люди, які повірили, що більше 
не буде перешкод у розслідуваннях, що кожному корупціонерові загрожує не-
відворотне покарання. Виявилось, це все порожні слова: діюча влада на самій 
горі зупиняє антикорупційні розслідування і сама залучена в офшорні схеми.

…Це стосується не лише «БРСМ-нафти», а й справи про суддів Конститу-
ційного Суду, які 2010 року фактично «освятили» конституційний переворот 
Януковича. Ми допитали цих суддів, виписали підозру, і знову все зупинилося 
на рівні Генпрокуратури».

«Відповідально заявляю, що в ніч з 22 на 23 лютого 2014 року я з Арсеном 
Аваковим вилетів у Крим, куди, за даними СБУ, вирушив кортеж Януковича. 
Спочатку ми прилетіли в Сімферополь, потім у Севастополь, реально обшу-
кали зі співробітниками «Альфи» і «Сокола» всі президентські резиденції. Піз-
ніше з’ясувалося, що Янукович боягузливо втік на російську військову базу в 
Севастополі, звідки його і вивезли за територію України.

Ми шукали просочування інформації, але 23 лютого, в перший день анек-
сії Криму, Севастопольське управління СБУ під керівництвом зрадника Петра 
Зими майже у повному складі перейшло на сторону росіян».

— 6 квітня 2014 року після шестигодинного штурму проросійські 
бойовики захопили будівлю Луганського обласного управління СБУ. Це 
стало неофіційною датою початку війни на Донбасі. У інтерв'ю Інтернет-
виданню «Гордон» начальник відомства Олександр Петрулевич розпові-
дав, що неодноразово дзвонив і вам, і Авакову з проханням прислати 
підкріплення. Чому допомога з Києва так і не прийшла?

— Ми дійсно були на прямому зв’язку, не йшли з роботи. Але в Луган-
ській області залишилася міліція часів Януковича, її так і не замінили. З 
перших годин штурму було видно, що начальник Головного управління МВС 
України в Луганській області Володимир Гуславський якщо не диригує, то 
точно не протистоїть натовпу, що штурмував будівлю.

Ми піднімали всіх, кого могли, але в Луганській області залишилися 
одиниці, кому можна було довіряти. Був повний саботаж, зрада і дезертир-
ство співробітників силових і правоохоронних органів.

— Наступного дня після штурму, 7 квітня, ви разом з тодішнім секре-
тарем Ради національної безпеки і оборони Андрієм Парубієм прибули 
в Луганськ для організації АТО. Чому будівлю СБУ так і не зачистили від 
проросійських терористів?

— Було прийнято політичне рішення.
— Що це означає?
— В. о. Президента Олександр Турчинов і РНБО вирішили не залучати 

війська і не застосовувати зброю проти людей, які незаконно зайняли Лу-
ганське управління СБУ і знаходилися навколо будівлі.

— Ви розумієте, чому було прийнято таке рішення?
— Тепер це можна по-різному оцінювати, але тоді ми вимушені були під-

корятися рішенню РНБО.
Я впевнений, що війна розпочалася не 6 квітня із захоплення Луган-

ської СБУ, а 13 квітня із заходження диверсійних груп Головного розвід-
увального управління РФ на чолі з Гіркіним-Стрєлковим у Слов’янськ. 
Я з Луганська віддав бойовий наказ вибити диверсантів з міста. Під 
Слов’янськом співробітники СБУ прийняли перший бій, загинув наш офі-
цер — капітан Геннадій Беличенко. Саме після цього було оголошено про 
початок антитерористичної операції на Сході України».

(З інтерв’ю газеті «Бульвар Гордона», № 43 (547), 27.10.2015) 

Недавній один із головних 
кандидатів у депутати Верхов-
ної Ради від Чернігова і зовсім 
уже недавній кандидат на по-
саду мера столиці України Ген-
надій Корбан 31 жовтня затри-
маний Генеральною прокурату-
рою і Службою безпеки в рамках 
масштабної операції з викриття 
організованого злочинного угру-
повання в Дніпропетровську. 

ГПУ та СБУ провели 
спецоперацію

ГПУ та СБУ 31 жовтня провели 
широкомасштабну спецоперацію із 
затримання членів організованого 
злочинного угруповання. 

Про це повідомили у прес-центрі 
ГПУ. «До її проведення була довга 
ретельна підготовка із залученням 
оперативних служб — із прослухову-
ванням, відеоспостереженням і т.д., 
якісна доказова база готується», — 
зазначили в ГПУ. При цьому в Ген-
прокуратурі підкреслили: «Будь-якої 
політичної підоснови тут немає».

За даними Генпрокуратури, осно-
вна стаття, за якою проводиться пе-
ревірка і спецоперація, — ст.255 
КК України, діяльність організованої 
злочинної організації.

Вивчають причетність 
Корбана 

до керівництва ОЗУ
Основні статті Кримінального ко-

дексу України, за якими проводить-
ся спільна спецоперація ГПУ та СБУ 
31 жовтня, — 255, 191 (розкрадання 
майна) та 349 (пов’язана з викраден-
ням людей). ГПУ вивчає причетність 
затриманого кандидата в мери Києва 
Геннадія Корбана до керівництва ор-
ганізованою злочинною організацією. 

Про це на спільному брифінгу 31 
жовтня в Києві повідомили представ-
ники ГПУ та СБУ Владислав Куценко 
та Олена Гітлянська. 

«Проводиться масштабна спец-
операція, спрямована на ліквідацію 
злочинного угруповання, затриман-
ня осіб, які брали участь у ньому, вхо-
дили до складу ОЗУ. Відбуваються за-
тримання, проводяться процесуальні 
дії — обшуки, допити. Обшуки прово-

дяться і в окремих працівників пра-
воохоронних органів також», — наго-
лосив представник ГПУ.

Речниця СБУ Олена Гітлянська 
заявила: «Є факти використання 
фонду, який був створений для допо-
моги бійцям АТО, куди українці здава-
ли гроші для допомоги бійцям. Вста-
новлено, що з цього фонду було ви-
крадено близько 40 млн гривень. 
Вони були використані на придбання 
коштовних речей, автомобілів».

Також представники ГПУ та СБУ 
уточнили, що з боку ГПУ в спецопера-
ції задіяно близько 50 осіб — слідчих 
і прокурорів, з боку СБУ — понад 500.

* * *
Під час спецоперації стосовно ді-

яльності Геннадія Корбана вилуче-
но 1,5 млн доларів. Про це 31 жов-
тня під час брифінгу заявила речник 
СБУ Олена Гітлянська. «Від початку 
проведення обшуків почали активно 
знищувати докази». Вона розповіла 
також про вилучення 40 млн грн, що 
формально мали перебувати у благо-
дійному фонді, який фінансував АТО.

«Гроші через фіктивні фірми, а 
сьогодні в офісах ми вилучили понад 
210 печаток різноманітних підпри-
ємств, і навіть була одна печатка Дні-
пропетровської обласної державної 
адміністрації та безліч інших. Ці гро-
ші переводилися через відомий банк 
у готівку і зникали в невідомому на-
прямку», — повідомила речник СБУ.

Під прикриттям 
благодійного фонду 

фінансувалася 
приватна армія

У Дніпропетровську через нібито 
благодійний фонд з допомоги бійцям 
АТО та незаконні оборудки фінансу-
валася приватна армія.

Про це на брифінгу 31 жовтня за-
явила речниця СБУ Олена Гітлянська: 
«В офісах нібито благодійних фондів 
було вилучено багато зброї. Ми бачи-
мо, що також через цей благодійний 
фонд, а також за допомогою інших 
незаконних операцій фінансувалася 
фактично приватна армія, яка фор-
мально називалася особистою охо-
роною ... Не плутайте з добровольчи-
ми батальйонами».

У свою чергу, помічник Генпроку-
рора Владислав Куценко повідомив, 
що члени організованого злочинного 

угруповання, щодо якого проводить-
ся спецоперація, використовуючи 
статус волонтерських організацій та 
громадських діячів, сприяли прове-
зенню контрабанди.

«Фактично, прикрившись прапо-
ром патріотів, відбувалися тяжкі зло-
чини: незаконно відбиралися гроші, 
які були зібрані для допомоги нашим 
солдатам, кришувалася контрабан-
да. Під прикриттям нібито волонте-
рів і нібито громадських активістів, 
які наділи на себе військову форму 
і встали на окремі блокпости, про-
возилася контрабанда. Фактично 
озброєні бойовики кришували цю 
контрабанду», — заявив В.Куценко.

Чи є це 
політична розправа?

Корбан — один із найближчих 
соратників олігарха Ігоря Коломой-
ського, котрий понад рік був головою 
Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації і багато зробив 
для зупинення подальшої російської 
агресії за межі Донбасу. Корбан був 
одним із заступників губернатора, як 
і Борис Філатов, депутат парламен-
ту, а нині — один із головних претен-
дентів на посаду мера Дніпропетров-
ська. Усі вони нині — різкі опоненти 
Президента Порошенка. Тому затри-
мання Корбана з такими звинува-
ченнями викликало в політикумі дум-
ки, що це політична розправа. 

Прямо написав про це депутат 
парламенту Ігор Луценко, один з ак-
тивістів Майдану. Саме 31 жовтня 
Ігор Луценко і його соратники органі-
зували акцію протесту — марш «Ав-
томайдану» до заміського маєтку По-
рошенка з вимогою відставки Ген-
прокурора Шокіна. 

Голова парламентської партії 
«Самопоміч», мер Львова Андрій Са-
довий рішуче засудив арешт Корба-
на, заявивши, що це черговий факт 
політичних переслідувань опонентів 
влади, водночас жодного одіозно-
го представника режиму регіоналів 
досі не покарано.

Деякі коментатори пишуть, що 
цей інцидент призведе-таки до від-
ставки Генпрокурора, а можливо, і 
Прем’єра Яценюка. Інші вважають, 
що це — чергова спроба дестабіліза-
ції суспільства. 

Рівень 1. Затримання Корбана не мо-
гло не статися. Усе його життя було грою 
не за правилами і не за законом. Він за-
вжди був під прицілом силових структур 
— від рейдерства до вбивства.

У Корбана проте був шанс змінити 
життя. Він дійсно був ключовим діячем 
Дніпропетровської ОДА в найважчі часи 
війни. За багато з тоді зробленого він за-
слуговує на повагу. Проте бізнес-діяль-
ність за межею фолу тривала.

Проголосивши гасло «Патріотам мож-
на все», Корбан і Ко перевели рейдерство 
з юридичної площини в силову, по суті — 
бандитську.

Усе це за прикладом земляка П. Ла-
заренка прикривалося бурхливою полі-
тичною риторикою і планами створення 
власного політико-феодального виборчо-
го утворення. У цих обставинах, за наяв-
ності десятків підстав, затримання Кор-
бана не могло не статися.

Рівень 2. Або силовики серйозно вда-
рять по членах банди Януковича, або в нас 
будуть нові силовики. Саме недоведеність 
цих справ викликає критичне сприйняття 
затримання Корбана. Кримінальних прова-
джень щодо відомих екс-урядовців ПР так 
само багато, як і проти Корбана. Що зава-
жає їх реалізувати — саботаж, непрофесі-
оналізм чи маневри, не важливо. Важливо 

розуміти, що без негайного покарання мину-
лого зла неможливо одержати підтримку на 
загальну деолігархізацію. Час пішов на дні. 

Рівень 3. Україна буде або європей-
ською, або олігархічною. На Майдані ми 
знищили мафію, що грабувала країну в ці-
лому. Зараз відбувається спроба знищити 
можливість грабувати країну через монопо-
лії. Лише по Укрнафті бюджет недоотримав 
9,6 млрд. По ДТЕК чи груп DF — не менше. 
Олігархам це не подобається. Вони смика-
ють за ниточки всю свою агентуру. Її багато.

Господарі поставили завдання — роз-
пуск парламенту і обрання нового, під їхню 
слухняну більшість. Найкраще — з ліквіда-
цією посади Президента або з обранням 
його в парламенті. Для олігархів це означа-
тиме відновлення договірного дерибану. Для 
українців — скасування мрій про ЄС. Зупини-
ти цей сценарій можна, лише спираючись на 
суспільство. Його підтримка можлива лише 
через послідовне покарання старих і нових 
казнокрадів. Найкраще — попарно. І на фоні 
ефективних проєвропейських реформ.

Завдання всіх — домовлятися, а не 
закликати на домашню війну.

А Корбан? Я б особисто його, як і Мо-
сійчука, взяв би під домашній арешт. Усе 
інше — суд.

(«Українська правда», 01.11.2015) 
www.pravda.com.ua

Геннадій Корбан затриманий 
Генпрокуратурою і СБУ, 
які підозрюють його в серйозних злочинах 
Багато хто називає це політичною розправою

Порошенко: 
«На Корбані ніхто 
зупинятися не буде» 

Президент Петро Поро-
шенко наполягає на прозо-
рості розслідування справ сто-
совно голови партії «УКРОП» 
Геннадія Корбана. Про це По-
рошенко заявив в інтерв’ю 
українським телеканалам, яке 
вийшло в ефір увечері 1 листо-
пада. «Я підкреслюю і наполя-
гаю, що розслідування має від-
буватися максимально прозо-
ро і створювати підстави для 
довіри з боку суспільства», — 
сказав Порошенко. «На Кор-
бані ніхто зупинятися не буде», 
— додав Президент України. 
«У нас немає імунітету від роз-
слідування, від притягнення до 
відповідальності за корупційні 
злочини ні в кого — ні від ко-
манди нової влади, де також 
мають бути порушені спра-
ви, ні від старої влади, де всі 
вин ні мають бути притягнуті 
до відповідальності». «Думаю, 
наші силовики краще за мене 
знають, хто ці люди, а я не ду-
маю, що Президент повинен в 
це втручатися», — підсумував 
Порошенко.

Позиція влади
«Завдання всіх — домовлятися, 

а не закликати на домашню війну»
Юрій ЛУЦЕНКО,  народний депутат України 8-го скликання, голова фракції партії 
«Блок Петра Порошенка» 
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Одночасно з нашими місцевими в 
Польщі 25 жовтня пройшли чергові пар-
ламентські вибори. Обирався двопалат-
ний парламент — Сейм і Сенат. Головна 
увага була зосереджена на Сеймі, в яко-
му 460 депутатів, і саме Сейм ухвалює 
закони держави.

Я був у Польщі саме в розпал вибор-
чої кампанії, в середині жовтня, і проходила 
вона, на відміну від нашої, спокійно, зваже-
но, без істерики і бруду, й набагато скромні-
ше (за набагато потужнішої економіки), без 
шаленої витрати коштів на агітацію і антиагі-
тацію, як у нас, принаймні без такого засил-
ля біл-бордів та іншого агітаційного мотлоху. 

Перемогла на виборах опозиційна досі 
партія «Право і справедливість», яку очолює ко-
лишній прем’єр Ярослав Качинський. Вона на-
брала найбільше голосів — 36% від тих, хто го-
лосував, що дає змогу партії, самій чи в коалі-
ції, сформувати новий уряд. Правляча досі «Гро-
мадянська платформа» переходить в опозицію. 

Польща — парламентсько-президент-
ська республіка, як і (формально) Україна. Але 
там дійсно ключову роль відіграє парламент 
і сформований ним уряд, президент же не 
прагне керувати всім і всюди, а виконує пред-
ставницькі функції і проводить міжнародну 
політику, теж узгоджену з парламентом. 

Утім, і президентські вибори у травні ви-
грав також представник «ПіС» Анджей Дуда, 
перемігши в другому турі діючого главу дер-
жави, представника «ГП» Броніслава Комо-
ровського. Так що тепер на обох вищих ща-
блях влади — одна партія, що в новітній 
Польщі було далеко не завжди. Але там така 
різнопартійність не викликає протистояння, 
як у нас, а тим більше — політичних чвар, ко-
трі просто руйнують владу і державу. 

Та й які б партії не були у владі, всі вони — 
насамперед державницькі (знов-таки на від-
міну від нас). І неможливо, щоб якась партія 
почала торгувати інтересами Польщі. 

Щодо двох основних згаданих партій, які 
вже більш як десятиліття домінують у політи-
кумі, обидві вони вийшли із середовища мо-
гутнього профспілкового, радше сказати — 
загальнонаціонального, руху «Солідарність», 
який вів Польщу до подолання тоталітаризму, 
утвердження нової демократичної держа-
ви. Різниця між партіями — ідеологічна, як і 
належить у нормальному політикумі, де пар-
тії вирізняють за ідеологіями, а не за прізви-
щами лідерів. «ГП» — партія ліберальна, яка 
сповідує лібералізм в економіці, загально-
європейські цінності. «ПіС» — партія право-
консервативна, більш націоналістична, тоб-
то орієнтована насамперед на польські наці-
ональні цінності й інтереси. 

Що все це означає для України? Бо в нас 
тут уже лунають голоси, що ставлення Польщі 
до України за нової влади стане прохолодні-
шим, що вона перестане бути нашим найпер-
шим союзником, адвокатом у Європі. Це не 
так. З одного боку, дотеперішня партія влади 
«ГП» дійсно демонструвала явну прихильність 
до України, хоч і не виступала надто різко 
проти Росії. Але, з іншого, — «ПіС», дбаючи на-
самперед про інтереси Польщі, з цих же са-
мих прагматичних інтересів буде підтримува-
ти Україну в її протистоянні з Росією. Бо «ПіС» 
— явно антиросійська партія. Не слід забу-
вати, що саме цю партію представляв покій-
ний президент Лех Качинський, рідний брат-
близнюк Ярослава Качинського, і цей пре-
зидент трагічно загинув в авіакатастрофі під 
російським Смоленськом 2010 року, а разом 
з ним — політична еліта держави. Радикальні 

антиросійські сили в Польщі прямо звинува-
чують у цій трагедії Росію, і, цілком можливо, 
нова польська влада відновить розслідуван-
ня цієї трагедії. 

Основний висновок польських виборів 
для України ось у чому: нам тепер менше тре-
ба буде сподіватися на заступництво Польщі 
в європейських справах, а більше покла-
датися на власні сили. Нова влада Поль-
щі, очевидно, керуватиметься принципом ви-
датного політика Черчилля, котрий сказав 
якось: «У Англії нема друзів, нема ворогів, у 
нас є англійські інтереси».

Тобто Польща тепер скаже Україні: годі з 
вами няньчитися, просуваючи вас до Європи, 
робіть нарешті самі необхідні кроки для цьо-
го, здійснюйте нарешті реформи. Звичайно, 
Польща й далі підтримуватиме наші рефор-
ми, спільний бізнес, ділитиметься своїм до-
свідом реформування країни, але здійснюва-
ти реформи, про які досі в нас тільки балачки, 
повинні будемо ми самі.

Гляньмо на новообраний парламент 
Польщі. На відміну від нашого карикатурного 
політикуму, гротескної багатопартійності, де 
лік партіям уже йде на третю сотню, в Поль-
щі — нормальна багатопартійність, всього 
кілька основних політичних гравців. Окрім 
двох згаданих, це старожил політикуму — 
Польська селянська партія. І це дійсно захис-
ник селянства, на відміну від наших числен-
них «селянських», часто «висмоктаних з паль-
ця» партій. Це союзник «ПіС», партія, яку та-
кож називають «євроскептиками». Набрала 
5,13% голосів (2011 року — 8,36%), при про-
хідному бар’єрі в 5%. 

Ще більшим євроскептиком називають 
нову партію «Kukiz’15», що посіла третє місце 
— 8,51% голосів. Здавалося б, партія «імен-

на», за прізвищем лідера, відомого польсько-
го актора і рок-музиканта — 52-річного Пав-
ла Кукіза. Він згуртував радикально настро-
єний, переважно молодий електорат і не-
сподівано отримав третє місце на травневих 
президентських виборах, набравши аж 20% 
голосів. Але і в цієї «іменної» партії є ідеоло-
гія, зокрема в її гаслах: «жорстка імміграцій-
на політика», «збереження культурної та ет-
нічної згуртованості нації», «прагнення до не-
залежності Польщі від ЄС».

Так що в таборі чітких прихильників ЄС у 
парламенті тепер лише «ГП» (нагадаймо, що 
недавній лідер партії і прем’єр країни До-
нальд Туск торік обраний головою Європей-
ської Ради), а також нова партія «Новочесна» 
(«Сучасна»), що теж подолала бар’єр. 

Натомість не пройшов до Сейму явний 
противник євроінтеграції «Блок лівих сил», 
набравши 7,55% голосів, коли прохідний 
бар’єр для блоків — 8%.

При всіх скептиках і не скептиках євро-
пейський курс Польщі буде незмінним. 
За будь-якої влади Польща нізащо не  від-
мовлятиметься від євроінтеграції, вступив-
ши ще 2004 року до Євросоюзу, тим більше 
— від співпраці з НАТО, членом якого країна 
є ще від 1999 року. Останнє особливо важли-
ве через ту ж агресивну політику Росії, дав-
нього ворога Польщі. 

Просто тепер політика Польщі буде на-
правлена більше на внутрішні, національні ін-
тереси, захист від певних негативів євроінте-
грації, наприклад, від нашестя біженців з Азії 
і Африки, що відчувають чимало країн Заходу.

Нова польська влада керуватиметься гас-
лом «Насамперед —Польща». Добре було б, 
якби й наша українська влада нарешті почала 
керуватися гаслом «Насамперед — Україна!».

Петро АНТОНЕНКО 

Шановний 
Петре Олексійовичу!
Наближається 9 листопада. Цьо-

го дня в Україні вже вкотре відзначати-
меться встановлений Указом Президен-
та Л. Кучми День української писемнос-
ті та мови. Проте державними органами 
цей день досі ніяк не відзначався. За-
звичай про нього згадують лише акти-
вісти національно-патріотичних громад-
ських організацій, які того дня проводять 
круглі столи, де вони скаржаться на гір-
ку долю української мови в Українській 
державі. А гірка доля нашої мови поля-
гає в тому, що половина українців своєї 
національної мови цураються та спілку-
ються поміж собою мовою свого північ-
ного сусіда. На перший погляд, тут ніби 
немає нічого страшного. Ви, Петре Олек-
сійовичу, теж не раз казали, що Україну 
можна любити й російською мовою. Але 
це так тільки не на надто глибокий по-
гляд. Бо тоді чому російські шовіністи так 
послідовно, вперто і зухвало нав’язують 
Україні «второй государственный»? Чому 
Путін, замріявши розчленувати Україну, 
послав своїх солдатів саме на Донбас, 
хоча там за останнім переписом насе-
лення етнічні українці становлять пере-
важну більшість? Чому він мотивує свою 
поведінку намаганням захистити «рус-
коязичноє насєлєніє»? Мовна складова 
в цій війні проглядається дуже виразно. 
Українці Донбасу в більшості своїй через 
свою російськомовність поступово пе-
реходять в інший етнічний стан. Бо хіба 
Штепа, Захарченко, Плотніцький, голо-
ви їхніх МГБ Ходаковський і Пасічник, які 
були народжені українськими батьками, 
залишаються українцями? Українці, які, 
живучи в Україні, зрікаються своєї наці-
ональної мови, а часто навіть борються 
з нею, створюють групу денаціоналізо-
ваного, космополітизованого «насєлє-
нія», яка все українське часто войовни-
че не сприймає. Багато з них стають на-
ціонал-перевертнями. Хіба українці, що 
стали ненавидіти все українське та вби-
вають українців за те, що вони українці, 
є українцями? Першим кроком до їхнього 
національного переродження стала їхня 
російськомовність.

Російськомовність значної частини 

українців не є їхнім природним станом. 
Вона є наслідком колонізації, яка трива-
ла кілька віків і триває понині. І доки вона 
триватиме, доти триватиме загроза роз-
колу нації і загроза її безпеці. І не тіль-
ки імперська політика Росії спричинила 
агресію проти України. До війни призвів 
страх української влади перед активним 
формуванням національної свідомості 
українців, що населяють східні й південні 
області України, та відсутність національ-
но-патріотичного виховання української 
молоді.

Петре Олексійовичу! Не ведіть Украї-
ну шляхом двомовності і двох національ-
них культур. Це може зіграти в історичній 
перспективі з Україною дуже злий жарт, 
бо націй із двома мовами у природі не бу-
ває. Якщо нація має дві мови, то це вже 
не одна, а дві нації. Зробіть так, як зроби-
ли свого часу Гарібальді й Пілсудський, лі-
дери багатьох інших європейських націй, 
та поведіть Україну шляхом національно-
го відродження. Гарібальді сказав: «Ми 
зробили Італію, а тепер нам треба роби-
ти італійців». А Пілсудський після виходу 
князівства Польського з Російської імпе-
рії заявив: «У Войску Польскім його офі-
цери мають говорити лише польською». 
У нас наш Пілсудський, видно, ще не на-
родився. Тому в нашій армії часто ще досі 
спілкуються мовою ворога. Скасуйте, Пе-
тре Олексійовичу, вже скасований Вер-
ховною Радою закон Ківалова – Колес-
ніченка. Ви ж бо знаєте, що він писався 
не в Києві, а в Москві. Цей закон відкрив 
шлюзи черговій хвилі зросійщення Укра-
їни, що веде до розпаду української нації 
на дві нації. 

Будьте певні, Петре Олексійовичу, 
що, якби Ви пішли на погодження змін до 
Конституції з сепаратистами, чого так по-
слідовно домагається від Вас Путін, пер-
шою вимогою від них була б не федералі-
зація, а саме «второй государственный», 
бо федералізація веде в майбутньому ли-
шень до розпаду держави на кілька дер-
жав, а «второй» дуже скоро, як це сталося 
в Білорусі, стане «первым», що поступово 
призведе до ліквідації української нації. 

Петре Олексійовичу! 9 листопада 
привітайте, будь ласка, всіх українців з 
Днем української писемності та мови і 
чемно нагадайте їм, що вони не хохли, 

не малороси, не «украинцы» і не укропи, 
а українці. Не забудьте також згадати у 
своєму вітанні, що словник нашої мови 
є одним з найбагатших серед світових 
мов, а її надзвичайно красива мелодій-
ність і наша пісенність є загальновизна-
ними у світі. Отож закличте українців не 
соромитися своєї мови та порадьте їм 
спілкуватися нею поміж собою і на робо-
ті. Адже нелогічно закликати українців до 
вивчення англійської мови, що Ви не раз 
робили, та не спонукати їх до опанування 
своєї національної мови.

Закінчується виборча кампанія, і 
вже звільнилися численні білборди. 
Було б добре, Петре Олексійовичу, якби 
Ви спонукали місцеві органи влади за-
повнити 9 листопада їх значну части-
ну нагадуванням про День української 
мови. Варто було б повторити україн-
цям заповітні слова Т. Шевченка «І чу-
жому научайтесь, й свого не цурай-
тесь!» та рядки з вірша уродженця Дон-
басу В. Сосюри «Любіть Україну... і мову 
її солов’їну». Такі білборди змусили б ба-
гатьох українців задуматися над своєю 
мовною поведінкою.

Просвітницький центр національно-
го відродження імені Євгена Чикаленка 
розробив цілу просвітницьку програму 
залучення зовнішньої реклами з метою 
повернення українців до своїх національ-
них витоків, насамперед до  національної 
мови. Ми сподіваємося на підтримку цієї 
нашої ініціативи з боку Президента.

Юрій Гнаткевич – голова Просвіт-
ницького центру ім. Євгена Чикаленка, 
народний депутат України 1-ого, 5-ого і 
6-ого скликань, кандидат педагогічних 
наук;

члени ради Просвітницького центру 
ім. Євгена Чикаленка:

Віталій Корж – народний депутат 
України 4-ого, 5-ого і 6-ого скликань, 
кандидат економічних наук;

Віктор Терен – народний депутат 
України 4-ого, 5-ого і 6-ого скликань, 
письменник, лауреат літературної пре-
мії ім. Лесі Українки;

Олена Бондаренко – народний де-
путат України 3-ого, 4-ого, 5-ого і 6-ого 
скликань, член Спілки письменників 
України;

Михайло Роль – політичний експерт

Форум 
«Національна альтернатива» 

запрошує
Оргкомітет Форуму «Національна альтернатива» за-

прошує всіх патріотів узяти участь у роботі національ-
но-патріотичних сил України на захист української дер-
жавності.

Оргкомітет працює кожної середи в Будинку пись-
менників України (Київ, вул. Банкова, 2) з 16.00.

Довідки за телефонами: 279-54-69 і 279-29-23.
Голова оргкомітету Форуму — голова Всеукраїн-

ського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, депутат 
Верховної Ради України 5-ти скликань Павло Мовчан.

Листи читачів газети

«Промінь 
минулого сонця»

Книга про визвольний 
рух ОУН, УПА «Промінь мину-
лого сонця» (автор — крає-
знавець, політичний і гро-
мадський діяч Полісся Са-
мійло Пілат) розповідає про 
героїку визвольної боротьби 
українського народу проти 
предковічних поневолюва-
чів, зокрема Росії.

Ця книга, розрахова-
на на збереження етнічної 
пам’яті і національне вихо-
вання підростаючого поко-
ління, щойно з’явилася в чи-
тальній залі Миргородської 
діаспорної бібліотеки імені 
Галини Король. Є сподіван-
ня, що автор перешле пев-
ну кількість примірників, аби 
ми могли забезпечити кни-
гою бібліотеки нашого краю.

Поява цього видання 
свідчить, що нав’язаний ко-
муністами друкований мот-
лох упевнено витісняється із 
книжкових полиць літерату-
рою Правди.

Анатолій САЗАНСЬКИЙ, 
письменник,
м. Миргород, 

Полтавська область 

Мова єднає націю
Звернення

Просвітницького центру національного відродження імені Євгена Чикаленка
до Президента України Петра Порошенка

Вибори в Польщі й Україна
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Український інститут національної 
пам’яті зібрав запитання, які найчастіше 
ставлять у зв’язку з ухваленням декому-
нізаційних законів, і підготував стислі 
відповіді на них.

НАВІЩО ПОТРІБНО 
ПЕРЕЙМЕНОВУВАТИ ВУЛИЦІ?
Цього вимагає Закон України «Про засуджен-

ня комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів та заборону 
пропаганди їх символіки». Обидва ці режими зни-
щили в Україні від 14 до 16 мільйонів людей. Цей 
закон стверджує: будь-які тоталітарні практики 
неприйнятні для Української держави. 

Україна ніколи не збудує заможного і спокій-
ного майбутнього без подолання спадщини тота-
літарного минулого. Подібний шлях декомунізації 
пройшла більшість посткомуністичних країн Цен-
тральної і Східної Європи.

ЧИ МОЖНА НЕ ПЕРЕЙМЕНОВУВАТИ 
ВУЛИЦІ, СЕЛА АБО МІСТА?
Ні, не можна. Якщо назва підпадає під дію 

Закону, вона має бути обов’язково змінена. 
Закон тут не передбачає жодних винятків. Ані 
збори громадськості, ані орган місцевого са-
моврядування не може своїм рішенням таку 
назву залишити. Це буде порушенням закону. 
А відтак — відповідальність згідно з чинним 
законодавством аж до кримінальної (ст. 4361 
Кримінального кодексу України).

Натомість місцева громада має цілковиту 
свободу у виборі будь-якої нової назви замість 
комуністичної або ж може повернути історичну. 

ЯК МАЄ ВІДБУВАТИСЯ 
ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ В МІСТАХ І СЕЛАХ?
Перший крок — проведення громадських 

обговорень нових назв, що мають замінити то-
талітарні.

До 21 листопада 2015 року місцевим радам 
слід ухвалити рішення щодо перейменування кон-
кретних вулиць, провулків, площ, які потрапляють 
під дію декомунізаційного законодавства. Якщо 
ж місцева влада такого перейменування не здій-
снить до 21 листопада 2015 року, це зобов’язаний 
зробити своїм рішенням сільський, селищний чи 
міський голова протягом наступних трьох місяців.

Якщо і до цієї дати сільські, селищні чи місь-
кі голови не впораються з цим завданням, пра-
во перейменовувати переходить до облдерж-
адміністрацій. 

До літа 2016 року будуть змінені всі назви, 
пов’язані з тоталітаризмом. Центральна влада не 
нав’язує директивно, на які саме мають бути зміне-
ні тоталітарні назви, тільки встановлює обмеження, 
яких точно не може бути. Список таких назв разом 
із біографічними довідками діячів тоталітарного ко-
муністичного режиму розміщений і постійно онов-
люється на офіційному сайті Українського інституту 
національної пам’яті — www.memory.gov.ua.

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ 
ЗМІНА НАЗВ МІСТ І СІЛ?
Свої пропозиції щодо зміни назв населе-

них пунктів місцеві ради до 21 листопада 2015 
року подають до Верховної Ради України. Якщо 
ж котрась місцева рада не подасть таких про-
позицій, рішення про перейменування ухвалить 
Верховна Рада України на підставі рекоменда-
цій Українського інституту національної пам’яті.

Нові назви міст і сіл парламент затверджує 
протягом трьох місяців.

До 21 лютого 2016 року всі комуністичні 
назви міст і сіл будуть змінені. Це стосується 
також окупованих територій на Сході й у Криму.

ЧИ ВСІ НАЗВИ, ЩО З’ЯВИЛИСЯ 
В РАДЯНСЬКІ ЧАСИ, 
МАЮТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ?
Ні, більшість назв залишаються без змін. 

Наприклад, у Слов’янську з 680 вулиць під дію 
закону підпадають майже 130, тобто близько 
19%. У Вінниці з 840 вулиць треба змінити назви 
близько 140, тобто 16%. У Харкові з 2700 назв 
вулиць, провулків, проспектів і майданів під дію 
декомунізаційного законодавства підпадають 
приблизно 285 назв, тобто трохи більше як 10%.

Перейменуванню підлягають 
тільки ті назви, що:
безпосередньо пов’язані з комуністичним 

тоталітарним режимом;
містять назви його органів влади й імена 

діячів;
уславлюють події і пам’ятні дати, пов’язані 

з тоталітарним культом.
Наприклад, треба перейменувати такі назви, 

як: Жовтнева, Жовтневої революції, Червоно-
прапорна, Леніна, Войкова, Дзержинського і т.п.

ЧИ ПРАВДА, ЩО ВЕТЕРАНАМ НЕ МОЖНА 
НОСИТИ ЇХ РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ НАГОРОДИ?
Ні, це брехня та інсинуації! Носіння наго-

род не є пропагандою. 

ЩО БУДЕ З РАДЯНСЬКИМИ 
СИМВОЛАМИ НА МОГИЛАХ СОЛДАТІВ?
Нічого. Та ж частина 3 статті 4 згаданого 

закону забороняє тривожити могили.

ЧЕРЕЗ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ НАСЕЛЕНОГО 
ПУНКТУ/ВУЛИЦІ МОЯ АДРЕСА ЗМІНЮ-
ЄТЬСЯ. ЧИ ТРЕБА БУДЕ ТЕРМІНОВО 
СТАВИТИ НОВУ ВІДМІТКУ ПРО МІСЦЕ 
РЕЄСТРАЦІЇ В ПАСПОРТІ?
Хіба що в тому разі, коли тоталітарна назва у 

вашому документі вас геть дратує. Згідно з чин-
ним законодавством після перейменування ніхто 
не мусить іти до паспортного столу, щоб зробити 
відмітку про нову адресу.

Такі зміни можна зробити, коли буде зручно, 
наприклад, по досягненні віку, коли до паспорта 
треба вклеїти нове фото, або під час зміни місця 

проживання. Штамп із новою адресою у паспорт-
ному столі обійдеться у 85 копійок — таким є роз-
мір державного мита.

ЧИ ПРАВДА, ЩО У ЗВ’ЯЗКУ 
З ПЕРЕЙМЕНУВАННЯМИ ТРЕБА БУДЕ 
ЗМІНИТИ ДОКУМЕНТИ ПРО ВЛАСНІСТЬ 
НА НЕРУХОМІСТЬ?
Ні, не правда. Законодавство України не пе-

редбачає кінцевих термінів зміни документів у 
цьому випадку. Зміна назви вулиці не є зміною 
місця проживання. Тому всі необхідні зміни до 
документів можуть бути внесені тоді, коли це 
буде зручно їх власникові. Наприклад, коли лю-
дина захоче змінити місце проживання — пере-
їхати на іншу вулицю або в інше село чи місто.

Документи власності на квартири, будинки, 
земельні ділянки, будь-яке інше майно, в яких вка-
зані старі назви, залишаються дійсними. Зміни до 
них треба буде вносити, тільки якщо власник за-
хоче продати, подарувати або передати у спадок 
свою квартиру, будинок чи інше майно. У такому 
випадку в документах, які будуть оформлюватися 
на нового власника, вже буде вказана нова назва.

Проте на вартості послуг нотаріуса це не по-
значатиметься: покупець і продавець платити-
муть нотаріусові таку ж суму, як і в тих випадках, 
коли назва вулиці, села або міста не змінюється.

Єдине, кому треба буде внести зміни до ста-
тутних документів, — це юридичні особи. Проте 
ця процедура для них є безкоштовною. Фізична 
особа-підприємець (ФОП) вноситиме зміни про 
свою адресу в Єдиному державному реєстрі, але 
це також безкоштовно.

ЧИ ТРЕБА БУДЕ ЗМІНЮВАТИ ТЕХТАЛОНИ 
НА АВТОМОБІЛІ ТА НОМЕРНІ ЗНАКИ?
Ні. Власникам автомобілів нема чого хвилю-

ватися. Перейменування вулиці не є зміною фак-
тичного місця проживання, а тому не є підставою 
для обов’язкової перереєстрації транспортного 
засобу і внесення змін до техпаспорта автомобіля.

Його власник зможе зробити це, коли буде 
продавати або дарувати авто. На вартості проце-
дури перереєстрації це не позначиться, жодних до-
даткових платежів не передбачено.

МОЮ ВУЛИЦЮ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ, АЛЕ В 
ПАСПОРТІ ЗАЛИШИЛАСЯ СТАРА АДРЕСА 
РЕЄСТРАЦІЇ. ЧИ ПРИЗНАЧАТЬ МЕНІ 
СУБСИДІЮ? ЧИ ЗМОЖУ 
Я ПРОГОЛОСУВАТИ НА ВИБОРАХ?
Так — і проголосуєте, і субсидію отримаєте. 

Про зміни назв вулиць буде повідомлено всім 
державним органам, а тому вони мають при-
ймати документи як із новими назвами в адре-
сах, так і зі старими.

Усі реєстри громадян мають бути приведені у 
відповідність до змін, певний час там паралельно 
«співіснуватимуть» старі й нові назви. Тому зміна 
назви в адресі не є підставою для відмови в отри-
манні субсидії.

Так само стара адреса в паспорті не може 
бути підставою не видавати виборцеві бюлете-
ня. Дільничні виборчі комісії отримають списки 
вулиць, які були перейменовані, і зобов’язані ви-
дати бюлетені всім виборцям, які є у списках на 
цій дільниці.

Я ЧУВ, ЩО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ 
БУДЕ КОШТУВАТИ ДУЖЕ ДОРОГО
Ні, неправда. По-перше, під перейменуван-

ня потрапляють у середньому від 3% до 5% назв 
вулиць міст, а на Сході — близько 10%. По-друге, 
основною статтею витрат при перейменуванні є 
виготовлення нових табличок, а вони є далеко 
не на кожному будинку. Заміна табличок і так від-
бувається у плановому порядку. Це фінансується 
місцевими бюджетами постійно, як витрати на 
благоустрій. Зрештою, тимчасові написи можна 
зробити за допомогою трафарету і фарби.

ЗМІ розповсюджували заяви одного зі сто-
личних чиновників, який стверджував, що одна 
табличка обійдеться в майже тисячу гривень. Та-
блички по тисячі гривень за штуку — це корупція 
і відмивання коштів. Тому тут слід контролювати 
місцеве самоврядування та його чиновників.

Щоправда, певних додаткових витрат можуть 
зазнати ті підприємства й установи, які мають 
бланки і штампи зі старими назвами. Проте дале-
ко не всі юридичні особи мають печатки і штампи 
— вони не є обов’язковими для багатьох катего-
рій юридичних осіб.

Окрім того, більшість юридичних осіб друку-
ють свої бланки на звичайному робочому принте-
рі, і для заміни назви в адресі достатньо щонай-
більше кількох хвилин.

ХТО ВИЗНАЧАЄ, ЯКІ САМЕ НАЗВИ 
ОТРИМАЮТЬ НАШІ ВУЛИЦІ?
Ви — жителі свого села або міста. Але є 

певні процедури.
Для цього свої пропозиції можна відпра-

вити листом на адресу місцевої ради або взяти 
участь у громадських обговореннях, які відбу-
ватимуться у ваших містах і селах. Також у ба-
гатьох місцевих радах на офіційних сайтах уже 
з’явився розділ «Декомунізація», який перед-
бачає різні форми зворотного зв’язку.

РАДЯНСЬКІ НАЗВИ — 
ЦЕ ТЕЖ НАША ІСТОРІЯ! НАВІЩО 
ЇЇ ЗНОВУ ПЕРЕПИСУВАТИ?
Комуністична влада приховувала ганебні сто-

рінки свого минулого та злочини своїх діячів. На-
став час ці приховані сторінки історії відкривати.

Серед назв вулиць є імена таких комуністич-
них діячів, які винні у смерті не кількох осіб, а ти-
сяч або й мільйонів жертв тоталітарного режиму.

Декомунізація — це відкриття забороненої 
комуністичним режимом правди, а не «перепису-
вання історії».

Прес-служба Українського 
інституту національної пам’яті

У навчально-науковому інститу-
ті історії, етнології та правознавства 
імені О. Лазаревського Чернігів-
ського національного педуніверси-
тету імені Т. Шевченка (далі — інсти-
тут) проведено 7-мі Шрагівські чи-
тання «Ілля Шраг та регіональні елі-
ти Північного Лівобережжя у другій 
половині ХІХ — на початку ХХ ст.». 
Традиційний науковий форум при-
свячено життю і діяльності уроджен-
ця Седнева, відомого українсько-
го громадського й політичного дія-
ча, члена Української Центральної 
Ради, чернігівського адвоката Іллі 
Людвиговича Шрага (1847 – 1919) у 
контексті його доби. 

З доповіддю «Ілля Шраг у ро-
динному колі (за матеріалами сі-
мейного листування» виступила Та-
мара Демченко, кандидат історич-

них наук, доцент кафедри інституту. 
Вона — ініціатор і багаторічний ор-
ганізатор Шрагівських читань, за-
вдяки її науковій та просвітницькій 
роботі, підтриманій керівництвом ін-
ституту й університету, громадськіс-
тю і владою, одна з вулиць облас-
ного центру тепер названа на честь 
українського патріота Іллі Шрага.

На конференції виступили з до-
повідями і науковими повідомлення-
ми: Оксана Оніщенко, доцент Черні-
гівського обласного інституту після-

дипломної педагогічної освіти імені 
К. Ушинського, — «Ілля Шраг і теа-
тральне життя Чернігова у другій 
половині ХІХ – початку ХХ ст.»; Іри-
на Каганова, завідувач відділу крає-
знавства Чернігівської обласної бі-
бліотеки ім. В. Короленка (співавтор 
— Людмила Студьонова, бібліограф 
бібліотеки), — «Внесок Іллі Шрага 
у створення та діяльність Чернігів-
ської громадської бібліотеки»; Оле-
на Ісаєнко, старший науковий спів-
робітник Чернігівського обласного 

історичного музею імені В. Тарнов-
ського, — «Євген Молявко: нове 
обличчя з оточення Іллі Шрага»; 
Валентина Шандра, професор Ін-
ституту історії України НАН України, 
— «Владні повноваження ремісни-
чих управ кінця XVIII – початку ХХ 
ст.»; Любов Шара, доцент інституту, 
— «Чернігівське єпархіальне жіно-
че училище»; Ервін Міден, асистент 
кафедри історії України інституту 
(співавтор — Олександр Коваленко, 
професор, директор інституту, голо-
ва правління Чернігівської облас-
ної організації Національної спілки 
краєзнавців України), — «Седнів-
ський краєзнавець Д. Кисіль»; Мак-
сим Блакитний, учений секретар му-
зею ім. В. Тарновського, — «До істо-
рії Новгород-Сіверського духовно-
го училища»; Олександр Тарасенко, 
доцент інституту, — «Щоденник О.М. 
Лазаревського як історичне дже-
рело»; Тарас Єрмашов, пошукувач 
Інституту української археографії 
та джерелознавства імені М. Гру-
шевського НАН України, — «Пись-
менники Чернігівщини у візії Сер-
гія Єфремова» (він також подару-
вав інституту цілу низку видань ча-
сопису «Молода нація» та наукових 
праць); Ольга Гейда, доцент інститу-

ту, — «Спогади Валентина Якимо-
вича про Володимира Самійлен-
ка»; Людмила Ясновська, доцент ін-
ституту, — «Дослідник давньорусь-
ких старожитностей Чернігівщини 
М. Ю. Бранденбург»; Ірина Еткіна, 
доцент інституту, — «Приєднання 
північних повітів Чернігівської гу-
бернії до РРФСР (1919 – 1926 рр.)»; 
Світлана Половнікова, старший 
науковий співробітник музею ім. 
В.Тарновського, — «Архів Дроздо-
вих у фондах Чернігівського облас-
ного історичного музею імені В.В. 
Тарновського».

Модератор наукового форуму 
Сергій Бутко, представник Укра-
їнського інституту національної 
пам’яті у Чернігівській області, за-
кликав колег до популяризації сво-
їх досліджень серед населення: 
«Забагато громадян не знають еле-
ментарних фактів із української іс-
торії, українських героїв і діячів. 
Треба об’єднувати зусилля з УІНП 
у справі просвіти громадян. Важ-
ливо фахівцям з історії якнайчасті-
ше виступати на телебаченні, радіо 
і друкуватися в газетах. Це особли-
во актуально зараз в умовах ни-
нішньої війни, в тому числі інфор-
маційної, з російським імперіаліз-
мом, проведенням політики деко-
мунізації».

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут 
національної пам’яті

Шрагівські читання

Усе, що ви хотіли 
дізнатися про декомунізацію
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Осінній сезон у Норт-Порті 
У жовтні, після гарячого літа, громадське життя в пів-

денно-західній Флориді оживає. Громадський комітет, який 
складається із членів українсько-американських організа-
цій на цьому терені, переглянув календар імпрез усіх орга-
нізацій, щоб скоординувати дати.

29 жовтня 56-ий відділ Союзу українок Америки про-
вів свій традиційний пікнік для всіх членів громади. Україн-
сько-американські ветерани відзначатимуть традиційний 
день пам’яті ветеранів Америки 12 листопада за участю 
офіцерів з України.

13 грудня — храмове свято Українського осередку іме-
ні святого Андрія, і в цей час планується урочисте відзна-
чення 40-річчя осередку, який був заснований сенатором 
Павлом Юзиком та родиною Різників. Осередок став на-
родним домом для української громади в південно-західній 
частині Флориди. Тут побудували каплицю, в якій могли від-
правляти богослужіння українські християнські громади, 
тут були громадські віча, спільні українські вечері, забави, 
доповіді, концерти та бібліотека ім. сенатора Юзика.

З часом каплиця виявилася замалою для громади, де 
більшість була греко-католиками, і вони зібрали кошти й 
побудували величний храм Пресвятої Богородиці з прицер-
ковною залою недалеко від храму.

Нині в капличці осередку відбуваються служби Божі 
для православної громади, тут знаходяться домівки укра-
їнсько-американських ветеранів, 56-го відділу СУА, україн-
сько-американського клубу, тут відбуваються їхні імпрези. 
Громадський комітет координує працю організацій і відпо-
відає за п’ять спільних імпрез: свято Злуки Земель, свято 
Шевченка, Чорнобиль, День Незалежності та Голодомор.

Український осередок ім. св. Андрія, який був заплано-
ваний стати громадським центром для всіх українців пів-
денно-західної Флориди, продовжує бути ним. Управа на 
чолі з Віктором Лісничим дружньо працює, щоб осередок 
мав найновіше устаткування.

На відзначен-
ня 40-річчя осе-
редку планується 
відкриття ново-
го відновленого 
приміщення біблі-
отеки ім. сенато-
ра Юзика та освя-
ченого тризуба на 
честь героїв Не-
бесної Сотні.

Осередок за-
прошує в член-
ство і радо вітає 
н о в о п р и б у л и х 
українців, які ці-
кавляться гро-
мадським жит-
тям.

Віра БОДНАРУК,
професор, співголова Громадського комітету, 

Флорида, США

Українці в Австралії
Друга Світова війна була війною двох варварських ім-

перій — московської комуністичної та до неї подібної гітле-
рівської націонал-соціалістичної диктатури. Ця сталінсько-
гітлерівська дружба і між ними війна спричинили народні 
маси до втечі, рятуючи своє життя. 

Так сталася щаслива нагода емігрувати до прекрасної 
країни Австралії. Порівняно з життям у тюрмі народів СРСР 
— це земний рай. Кількість прибулих українців до Австралії 
була 38575 осіб за даними статистики на 1973 рік. 

Найбільші скупчення української спільноти нині в Сід-
неї, Мельбурні, Аделаїді, Брісбені, Перті. 

Торкнуся життя української спільноти в Мельбурні (штат 
Вікторія), в якому є найбільша серед штатів організація — 
Українська громада Вікторії, яка має філії по різних місцях 
скупчення українців і є складовою частиною Союзу україн-
ських організацій Австралії (СУОА).

До систе-
ми нашого ор-
ганізаційного 
життя входять 
різні організа-
ції: релігійні, 
школи, Пласт, 
СУМ, СУ жінок, 
комбатантські 
о р г а н і з а ц і ї . 
Час іде і кар-

бує свій вік. І вже у 1969 – 1970 роках почали по штатах 
організовуватися товариства — Клуби старших громадян. 

Сьогодні при УГВ існує такий клуб, яким керує Роман 
Коцай. Управа організовує відзначення дат історичних по-
дій, вшанування видатних постатей. Клуб велично відзна-
чив 200-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. 
У святі брали участь співоча група «Берегиня» під керівни-
цтвом пані Габелко, декламатори.

Ми також відзначили День Незалежності України, день 
її відродження. Роман Коцай виголосив вступне слово, по-
тім співочий гурт разом з усіма присутніми заспівав кілька 
патріотичних пісень, після цього я виголосив доповідь. По 
закінченні програми ми виконали національний Гімн Украї-
ни. Потім був святковий обід.

Федір ГАБЕЛКО, 
Австралія 

Понад 10 українців стали 
депутатами парламенту Канади 
За результатами федеральних виборів у Канаді, що від-

булися 19 жовтня, більшість у парламенті отримала Лібе-
ральна партія на чолі з Джастіном Трюдо. Зміна уряду в Кана-
ді не означатиме зміни курсу відносно України. Досі всі партії 
в парламенті підтримували подальшу допомогу Україні та за-
суджували агресію з боку Росії. Ліберали в Канаді у своїх за-
явах неодноразово наголошували на необхідності розшири-
ти санкції стосовно Росії. Джастін Трюдо публічно заявив, що 
в разі його перемоги він ініціюватиме на міжнародному рівні 
виключення Росії від міжбанківської ситеми SWIFT.

Також ліберальні кандидати повідомляли, що список 
осіб, які підпадають під санкції, має бути розширений і 
містити низку російських олігархів.

Проекти на підтримку України, розпочаті консерва-
тивним урядом Стівена Гарпера, будуть продовжені. 

Більш ніж 10 кандидатів-лібералів українського похо-
дження пройшли до парламенту, серед яких Христя Фрі-
ланд, Борис Вжесневський, Юлія Джерович, Кайл Пітер-
сон, Террі (Тарас) Дугіт та інші. 

У ніч на 22 жовтня на пропускному 
пункті «Брянськ-Орловський» співголо-
ву регіональної громадської організа-
ції «Українці Москви», відповідального 
секретаря Всеросійської громадської 
організації «Український конгрес Росії», 
політолога і журналіста Віктора Гіржо-
ва зсадили з потяга російські прикор-
донники.

Постановою Федеральної служби 
безпеки Росії йому заборонений в’їзд 
до Росії аж до 1 вересня 2020-го. ФСБ 
досі не надала конкретних пояснень 
цієї події. В інтерв’ю Укрінформу Віктор 
Гіржов розповів про обставини інци-
денту, постійні стеження, прослухову-
вання телефонів і нинішню «гібридну» 
українську діаспору в Росії.

— Отже, Вас зняли з потяга, який 
віз Вас до родини в Москву. У чому 
причина?

— Я приїздив у Київ на один день 
подаватися на конкурс на заміщення 
посади генерального директора Націо-
нального культурного центру України в 
Москві. На зворотному шляху прикор-
донники перевірили паспорти, зроби-
ли міграційні листи, а потім раптово по-
вернулися і сказали: «Збирайтеся, Ви 
затримуєтесь».

— А як вони це пояснили?
— Нічого не пояснили. Вони й самі 

не знали. Річ у тому, що повідомлення, 
які поширює своїми каналами ФСБ, до-
сить таємні. Для порівняння: людина, 
яка від’їжджає за кордон із Росії, може 
перевірити, чи дозволено їй залиша-
ти країну, звернувшись до відповідної 
бази, а у випадку з поверненням так не 
вийде. Пізніше у транзитній зоні на моє 
прохання прикордонники відправили 
запит. Їм прийшла відповідь, що підста-
вою для затримання є пункти 26 і 27 за-
кону Російської Федерації про порядок 
в’їзду і виїзду з Російської Федерації. 
Там — про забезпечення порядку, без-
пеки, запобігання шкоді здоров’ю. Ні-
сенітниця якась. Так і не зрозуміло, чи 
претензія до мене особисто, чи до моєї 
роботи в громадських організаціях.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ

— А у Вас було передчуття, що 
якась подібна ситуація може статися? 
Чи був тиск або навіть погрози?

— Казали: «Ти дограєшся». І погрози 
були. Розумієте, якщо робиш свідомий 
вибір і йдеш на конфронтацію, то цього 
можна очікувати. «Молоді спортивні» хо-
дили за мною по вулицях, телефон про-
слуховувався. Це ж відчувається. По-
тім ще приїздили до Москви наші Олена 
Бондаренко, Володимир Олійник, Ігор 
Марков підливати масла у вогонь. Із 
останнім ми побилися навіть через його 
трактування подій 2 травня в Одесі.

Світовий конгрес українців і Україн-
ська всесвітня координаційна рада по-
трапили до топ-листа небажаних орга-
нізацій у Росії, а оскільки ми, п’ять ре-
гіональних організацій у Росії, є члена-
ми СКУ, то автоматично потрапляємо 
під заборону. Я взагалі думаю, що ця 
вся ситуація є продовженням низки за-
ходів, які російська сторона проводить 
щодо української діаспори. За останній 
час закрито дві федеральні організації 
— Федеральну національно-культур-
ну автономію українців та Об’єднання 
українців Росії. Я був першим заступни-
ком ОУР, коли нас ліквідували в 2012-
ому. Потім замість ФНКА була створе-
на проросійська українофобська орга-
нізація, яку зараз очолює Володимир 
Безпалько. Він, до того ж, член ради 
при президентові Росії з міжнаціональ-
них відносин. От така національна полі-
тика Росії: якщо ти не виступаєш проти 
влади, просто танцюєш-співаєш — усе, 
значить, у тебе вийде. Можу зробити 
висновок, що йде зачистка українсько-
го руху.

ЯК ДІАСПОРА В РОСІЇ 
ЗМЕНШИЛАСЯ 
НА МІЛЬЙОН

— Просто напередодні Вашого ін-
циденту Вірі Савченко також заборо-
нили в’їзд до РФ на 5 років. Із країни 
практично вичавили закордонну пре-
су. Можливо, це знак, що почалося по-
лювання на найактивніших?

— Полювання не почалося, воно 
триває. Це ознаки тоталітарної систе-
ми. У Росії в людей побутова агресія, 
ксенофобія, українофобія. У них теле-
візор перемагає холодильник. Вони 
виривають із контексту слова якогось 
маргінального конгресмена, аби по-
дати його слова як поширену на Захо-
ді думку. Зачистка йде здебільшого гло-
бально, а не точково. Закривають орга-
нізації, або Мін’юст не дає дозволу на 
реєстрацію.

— Із Ваших слів зрозуміло, що про-
тягом останніх 5 – 6 років на україн-
ські об’єднання в Росії чиниться над-
звичайний тиск. Хтось пропонував 
конкретний механізм захисту?

— Ми завжди були заручниками 
складних українсько-російських від-
носин. Тиск був іще при Ющенку, при 
Януковичу. Просто зараз ситуація ще 
більше ускладнюється. Російська вла-
да завжди шукає больові точки, щоб 
впливати на Україну, і от діаспора 
якраз і є однією з основних таких то-
чок. Із усіх етносів вона найбільша в 
Росії. На зборах СКУ діаспора в Росії 
недарма завжди йде окремим пунк-
том резолюції. Ми найбільша і найпро-
блемніша діаспора водночас. Бо в за-
хідних країнах усе спокійно, чесно і де-
мократично. І ще й тому, що там люди 
менше піддаються асиміляції. До речі, 

про асиміляцію: у проміжку між пере-
писами 2002-го і 2010 років діаспо-
ра наша зменшилася на мільйон (або 
на третину). Про що це свідчить? Вони 
просто перестали визнавати себе 
українцями. Іде тиск з боку населен-
ня та влади, українцям вказують на 
недоречність їхньої самоідентичності 
й показують, наскільки простіше бути 
«русскім».

ЗРОБЛЕНО В РОСІЇ. 
АНТИУКРАЇНСЬКА 

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
— Часом у ЗМІ з’являється інфор-

мація про конфлікти всередині україн-
ської діаспори в Росії. Думаю, вони не 
сприяють розв’язанню проблем. По-
ясніть, що відбувається.

— Тут є два рівні відносин. По-
перше, я вже згадував про українофоб-
ську організацію Федеральної націо-
нально-культурної автономії українців. 
Спочатку це була абсолютно наша ор-
ганізація, а тепер там змінилося керів-
ництво, і свою діяльність вони подають 
під маркою організації з багаторічною 
історією. Насправді така «українська ді-
аспора» працює проти українців. Без-
палько, який зараз є їхнім керівником, 
завжди на телебаченні виступає проти 
України. Це як бджоли проти меду, ро-
зумієте.

На другому рівні є так звані зем-
ляцтва. Зосереджені вони переваж-
но в Москві, де, між іншим, проживає 
254 тисячі українців, це восьма части-
на всієї російської діаспори. Керують 
цими земляцтвами вихідці з Луганська 
і Донецька. Якщо до російської агре-
сії вони були орієнтовані на прорадян-
ський підтекст, то нині відверто сепара-
тистські.

— Які ж перспективи в українсько-
го руху в Росії?

— Чесно кажучи, перспективи укра-
їнського руху досить похмурі, зважаючи 
на реалії. Росія щодня тоталітаризуєть-
ся, повертається до сталінізму. Ліберал 
— це вже слово з негативним забарв-
ленням. Проблема стосується і їхніх лі-
беральних рухів, і українських організа-
цій, які справді сильно виділяються на 
тлі всіх інших.

— А що ж особисто Ви плануєте ро-
бити тепер?

— Зараз чай попити (жартує, трима-
ючи в руках першу чашку чаю за останні 
кілька діб), а потім треба дружину сюди 
забирати, переїжджати і працювати на 
благо України вже тут. Там я свою спра-
ву зробив.

Як сказав мені голова УВКР Михай-
ло Ратушний: «Вікторе, це визнання Ва-
ших заслуг». Від себе додам: ніде не ста-
єш таким патріотом України, як у Росії.

Дар’я ДЕМЧЕНКО,
м. Київ

www.ukrinform.ua

Члени Громадського комітету: 
1 ряд — Леся Попель, Богдана Більов-
щук, Ліда Бойко, Рома Ґуран, Віра Бод-
нарук, Катя Стецюк, Галя Ліснича; 
2 ряд — Ненсі Возна, Одарка Горбачев-
ська, Дарія Томашоска, Анн-Марі Сус-
ла, Євген Томашоский, Роман Рондяк.

Фото Віктора Лісничого

Мельбурн. Український танцювальний 
ансамбль «Верховина».

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада
В Аргентині 

відсвяткували 
День України 

У найбільшому парку ар-
гентинської столиці «Трес-де-
Фебреро» пройшов традицій-
ний щорічний фестиваль укра-
їнської культури «Буенос-Айрес 
славить Україну». 

Гостям представили вироби 
традиційних українських реме-
сел, національний одяг і страви 
української кухні. Велику заці-
кавленість викликали майстер-
класи з писанкарства, вишив-
ки, петриківського розпису та 
української мови. У концертній 
програмі взяли участь співаки і 
музиканти української громади 
різних регіонів Аргентини.

Віктор ГІРЖОВ: 

«У Росії йде зачистка 
українського руху» 
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Росія нечесно отримала 
право на чемпіонат світу 
з футболу 2018 року
Про це заявив багаторічний президент Міжна-

родної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер. 
Рішенням ФІФА він поки що відсторонений від офі-
ційної посади і є лише в.о. президента до виборів 
нового керівника у лютому 2016 року. Причиною 
стали розслідування корупції в цій організації. 

Нині Блаттер став дуже відвертим, до того ж 
випала нагода «вкусити» свого давнього опонен-
та — президента УЄФА Мішеля Платіні. 

За словами Блаттера, при виборі країн на 
проведення чемпіонатів світу з футболу в 2018 і 
2022 роках була змова з цими країнами. 

Спочатку планувалося, що турніри будуть 
проведені в Росії і США відповідно. Але тодішній 
президент Франції Ніколя Саркозі «попросив» ке-
рівника УЄФА Мішеля Платіні обрати Катар, а не 
Штати. І це був більше ніж один голос, бо під впли-
вом Платіні була ціла група в керівництві ФІФА. 

Як відомо, прокуратура Швейцарії порушила 
кримінальну справу відносно президента ФІФА 
Йозефа Блаттера за підозрою в корупції і халат-
ності. У липні прокуратура виявила 28 нових сум-
нівних банківських операцій, пов’язаних із ви-
бором країн-господарів чемпіонатів світу 2018 і 
2022 років — Росії і Катару. Таким чином, загаль-
на кількість справ про підозрілі транзакції збіль-
шилася до 81. Природно, обидві названі країни 
заперечують свою причетність до корупції, підку-
пів і готуються провести чемпіонати світу.

Блаттер був переобраний президентом ФІФА 
на п’ятий термін 29 травня, навіть після того, як 
влада Швейцарії 26 травня почала операцію із 
затримання великих функціонерів ФІФА в Цюрі-
ху. Мін’юст США оцінив масштаб корупції у ФІФА 
в $10 млрд. Через чотири дні після свого переоб-
рання Блаттер подав у відставку.

Фільм про Чорнобиль — 
на Оскарівську номінацію
Документальний фільм про Чорно-

бильську катастрофу під назвою «Росій-
ський дятел» американського режисера 
Чада Грасії потрапив до лонг-листа но-
мінантів на премію «Оскар» у категорії 
«Кращий документальний фільм року». 

Картину про аварію на Чорнобильській АЕС 
знімали спільно за участю України, США та Ве-
ликобританії. Узимку 2015 року «Російський 
дятел» був визнаний кращою документальною 
стрічкою на американському фестивалі неза-
лежного кіно «Санденс».

«Ми дуже горді тим, що історію боротьби 
України з примарами Радянського Союзу тепло 
зустріла велика глядацька аудиторія», — розпо-
вів режисер Чад Грасіа.

Православна церква Грузії 
протестує проти 
святкування Хеллоуїна
З вимогою скасувати заходи з нагоди 

Хеллоуїна в школах Грузії представники ду-
ховенства і пастви влаштували акцію про-
тесту біля будівлі Міністерства освіти і науки.

Коріння свята Хеллоуїн сягає часів дохристи-
янської доби. Племена кельтів ділили рік на дві 
частини — зиму і літо. 31 жовтня вважалося в них 
останнім днем року, що минає. Від цього дня, за 
традицією кельтів, починалася зима. Цієї ночі, за 
стародавнім повір’ям кельтів, світи живих і мерт-
вих відчиняли свої двері, і мешканці потойбічного 
світу пробиралися на землю.

Протестувальники звинувачують представ-
ників Міносвіти Грузії в тому, що вони сприяють 
проведенню язичницького свята серед школярів.

«Уже кілька років у наших школах насаджу-
ють Хеллоуїн. Це язичницьке свято, встановлене 
кельтами ще в стародавні часи, яке потім пере-
йшло у Сполучені Штати Америки і знову повер-
нулося до Європи», — зазначив священик храму 
Святої Марини в селі Дігомі Ніколоз Чхиквадзе.

У Китаї скасовують 
політику «Одна дитина — 
одна сім’я»
Комуністична партія Китаю оголосила 

про скасування політики «Одна дитина — 
одна сім’я».

Нове ослаблення політики контролю наро-
джуваності в Китаї дозволить усім парам мати 
двох дітей. 

Зміна є головною ознакою лібералізації обме-
жень у галузі планування сім’ї, які були ослаблені на-
прикінці 2013 року, коли уряд дозволив парам, де 
один із батьків був єдиною дитиною, мати двох дітей.

Політика «Одна дитина в одній сім’ї» в Китаї 
була розпочата 1978 року для того, щоб прибор-
кати стрімке зростання населення країни. Китай є 
найбільш густонаселеною країною в світі, де живе 
1,37 мільярда людей.

29 жовтня — день великої білорусь-
кої скорботи. У ніч з 29 на 30 жовтня 
1937 року в будинку НКВС у Мінську 
розстріляли понад 130 представників 
національної еліти країни. 

Серед убитих були письменники, поети, 
науковці, громадські й політичні діячі, журна-
лісти: Платон Головач, Михась Чарот, Алесь 
Дудар, Михась Зарецький, Василь Коваль, 
Валерій Моряків, Василь Сташевський, Ми-
хайло Камиш і багато інших. Місця їх поховань 
досі не відомі.

Наказ про розстріл «ворогів народу» на-
дійшов з Москви, він був підписаний Сталіним 
і Молотовим, містив список із 103 імен. У Мін-
ську його доповнили ще кількома десятками 
людей.

На жаль, репресії в Білорусі почалися за-
довго до того, з перших років встановлення 
радянської влади. Більшовики почали арешти 
і розстріли відразу після закінчення війни з 
Польщею. Але саме від трагічної ночі в жовтні 
1937 року вони набули системного характеру 
з очевидною метою — остаточної асиміляції 
народу і ліквідації білорусів як нації. І мета ця 
в принципі була досягнута — в результаті зни-

щили 90% представників національної куль-
тури. Жодна з культур країн колишнього СРСР 
так не постраждала від сталінських репресій 
як білоруська!

Але розправа з інтелігенцією була лише 
початком нової хвилі репресій. Після розстрі-
лу письменників радянські каральні органи 
взялися за вчителів, лікарів, науковців. До 
початку Другої світової війни репресували по-
над 2000 православних і католицьких свяще-
ників.

Однак пам’ять про жертви репресій по-
вністю знищити не вдалося. В останні роки 
Радянського Союзу інформація про злочини 
режиму стала каталізатором вуличних про-
тестів у Білорусі, а проголошення незалеж-
ності Білорусі стало логічним продовженням 
і наслідком національного відродження пер-
шої половини минулого століття.

Незважаючи на те, що нинішня білоруська 
влада всіляко вихваляє СРСР й ігнорує тему 
сталінських репресій, історик Ігор Кузнєцов, 
який присвятив дослідженню цієї теми своє 
життя, впевнений, що рано чи пізно і в Біло-
русі відбудеться справжній суд над злочинами 
сталінізму. 

«Завершився перший етап засідань гро-
мадського трибуналу, які проводилися про-
тягом 10 років від 2006 року по 2015-ий. Ми 
підготували і винесли обвинувальний висно-
вок, у якому констатували (вперше, напевно, 

з пострадянських держав) злочини сталініз-
му. І хоча ситуація в нашій країні найнеблаго-
получніша з боку держави, тобто більше про-
тидії, ніж якогось сприяння, все-таки перший 
етап ми завершили.

Головне, що в обвинувальному висновку 
констатується те, що КПРС і Компартія біль-
шовиків Білорусі, НКВС СРСР і БРСР винні у 
вчиненні масових репресій проти свого наро-
ду та іноземних громадян.

Це громадський трибунал. Ми сподіває-
мося, що доказова база буде використана в 
перспективі, коли відбудеться справжній суд 
над злочинами сталінізму, які були скоєні на 
території Білорусі. Як був Нюрнберг над зло-
чинами фашизму. Але коли це станеться, важ-
ко припускати, виходячи з нинішньої ситуації», 
— сказав Кузнєцов в інтерв’ю БелаПАН.

29 жовтня відзначають у Білорусі як День 
пам’яті жертв сталінських репресій. 

Акцію пам’яті на честь діячів культури, 
розстріляних 1937 року, провела в Мінську 
білоруська опозиція біля будівлі Комітету 
державної безпеки. Акція організована екс-
кандидатами на посаду  президента Білору-
сії кампанії 2010 року Миколою Статкевичем 
і Володимиром Некляєвим. Міліціонери скла-
ли на них адміністративний протокол. Кілька 
десятків активістів принесли з собою лампа-
ди і свічки, які розмістили в будівлі КДБ.

Держкіно заборонило 
ще деякі російські серіали

Державне агентство України з питань кіно від-
мовило в державній реєстрації двом російським се-
ріалам, а також анулювало прокатні посвідчення 
кільком фільмам. Відмовлено в державній реєстра-
ції серіалам «Синдром дракона» (2012 р.), «Тільки ти» 
(2011р.).

Крім того, Держкіно анулювало державну реє-
страцію і скасувало прокатні посвідчення фільмам: 
«Вулиці розбитих ліхтарів» (2003 р.), «Ми із майбут-
нього» (2008 р.), «Історія льотчика» (2009 р.), «Брига-
да», «Полювання на піранью» (2006 р.), «Конвой PQ-
17» (2004 р.), «Станиця» (2013 р.).

Голова Держкіно Пилип Іллєнко зазначив: «Ця ро-
бота, яка триває вже другий рік, спрямована не лише 
на зменшення впливу російської пропаганди, ідеоло-
гії на свідомість наших громадян, а й на стимулюван-
ня і створення передумов, зокрема й економічних, 
для виробництва власного кіно- і телеконтенту на-
лежної якості та змісту».

Законом від 5 лютого Верховна Рада заборони-
ла трансляцію всіх російських серіалів і кінофільмів, 
знятих після 2014 року, і всіх стрічок, що пропагують 
армію і правоохоронні органи РФ, знятих після 1991 
року.

Головні музеї Польщі 
в листопаді скасували плату за вхід 

Королівський замок на Вавелі, 
Королівський замок у Варшаві, сто-
личний музей «Королівські Лазєн-
ки», палац короля Яна ІІІ у Вілануві 
(Варшава) вчетверте відчинили свої 
двері для відвідувачів у рамках акції 
«Безкоштовний листопад».

Акція особливо популярна серед 
людей старшого віку і менш замож-
них, а відвідувачі приїжджають з усі-
єї країни, іноді цілими автобусами.

«Наша пропозиція полягає не 
тільки в тому, щоб відчинити рези-

денції для всіх бажа-
ючих, а й також у тому, 
щоб підготувати освіт-
ню і культурну програ-
ми для відвідувачів різ-
них вікових груп», — під-
креслила міністр куль-
тури Польщі Малгожата 
Оміляновська.

Фото Петра АНТОНЕНКА 

Фотографія айсберга, який, за припу-
щеннями, став причиною катастрофи «Ти-
таніка», була продана на аукціоні у Брита-
нії за 21 тисячу фунтів (737 тисяч грн).

Знімок зроблено вранці 15 квітня 
1912 року, через кілька годин після зі-
ткнення величезного пасажирського па-
роплава з айсбергом, унаслідок якого 
загинули більше 1,5 тисячі людей. Понад 
700 пасажирів вижили, встигнувши пере-
сісти в рятувальні шлюпки.

Організатори аукціону Henry Aldridge 
& Son стверджують, що автором фотогра-
фії є головний стюард пароплаву «Принц 
Адальберт».

Галета із продовольчого запасу ряту-

вальної шлюпки була продана за 15 тисяч 
фунтів (527 тисяч грн).

Також було продано «вдячний ку-
бок», який майбутня соціалістка Марґа-
рет Браун, що вижила в катастрофі, вру-
чила капітану корабля «Карпатія» Арту-
ру Рострону. За срібну чашу правили 50 
тисяч фунтів, а невідомі поціновувачі іс-
торії «Титаніка» виклали за неї 130 тисяч 
(4,6 млн грн).

Кубок із «Карпатії», яка першою при-
йшла на допомогу пасажирам у рятуваль-

них шлюпках, став третьою за ціною ре-
ліквією, пов’язаною з «Титаніком», про-
даною на аукціонах. На першому місці 
— продана 2013 року за 900 тисяч фун-
тів (31,6 млн грн) скрипка. На другому — 
величезний план «Титаніка» з документів 
слідчої комісії, проданий  2011 року за 
220 тисяч фунтів (7,7 млн грн).

2011 року, напередодні 100-річчя ка-
тастрофи, було влаштовано великий роз-
продаж пов’язаних з історичною подією 
артефактів. 

У квітні 2012 року в Белфасті відкри-
то величезний музей «Титаніка» у вигляді 
айсберга.

Як нищили 
білоруську націю

Палац короля Яна ІІІ.Палац короля Яна ІІІ.

Варшава. Варшава. 
Королівський замок.Королівський замок.

Продано фотографію айсберга, 
який потопив «Титанік»

26 травня 1912 року. Марґарет Браун 
вручає кубок капітану «Карпатії».

Скрипка з «Титаніка».
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145-річчя від дня народження Хоми Михайловича Коцюбинського
і 80-річчя музею М. Коцюбинського в Чернігові

1010 Світ історії

Невтомний у вшануванні 
Михайла Коцюбинського

19 жовтня виповнилося 
145 років від дня народжен-
ня Хоми Михайловича Коцю-
бинського — культурного ді-
яча, засновника меморіаль-
них музеїв М. Коцюбинсько-
го у Вінниці й у Чернігові, 
молодшого брата класика 
української літератури.

Хома Михайлович народився у 
Вінниці 19 жовтня 1870 р.,  навчав-
ся в Шаргородській бурсі, потім — у 
Московському народному універси-
теті ім. Шанявського на економічно-
му факультеті.

Працювати почав у 1895 р., бу-
дучи студентом. Після закінчення 
університету 1896 р. переїхав до 
Санкт-Петербурга, де обійняв посаду 
бібліотекаря Міністерства фінансів. 
Прислужився Хома Коцюбинський і 
українській справі: був членом і де-
який час секретарем «Общества из-
дания общеполезных дешёвых книг 
на украинском языке». У січні 1901 
р. за розпорядженням градоначаль-
ника Петербурга генерала Клей-
гельса за участь у нелегальних гурт-
ках (розповсюдження книг україн-
ською мовою) був висланий в адмі-
ністративному порядку на Волинь, 
де з часом був призначений поміч-
ником наглядача «акцизных сборов» 
Волинської губернії.

У 1915 р. Хома Михайлович ева-
куйований до Чернігова, де працю-
вав на тій же посаді в Чернігівсько-
му акцизному управлінні. Від цього 
ж року призначений завідувачем ін-
спекції дрібного кредиту по Чернігів-
ській губернії. 

У 1917 – 1923 рр. брав активну 
участь у громадському житті Черні-
гова, зокрема профспілковому. 

У той час культурна громад-
ськість Вінниці прагнула вшанува-
ти пам’ять видатного земляка, ство-
рити меморіальний музей на міс-
ці хутора Абазівка, де мешкали Ко-
цюбинські. Згадував про цей хутір 
Хома Коцюбинський у спогадах «Рід 
М. Коцюбинського»: «На початку ХІХ 
ст. дід наш з боку матері Максим 
Абаза, якого, як розказувала мати, 
за якусь провину було вислано з 
Санкт-Петербурга, перебравши-
ся до Вінниці, придбав на «Замос-
ці» хутор на полі, оселився там і на-
звав його «Абазівкою». Межі Абазів-
ки були з одного боку Стрижавська 
дорога (теперішня вул. Максимови-
ча), а з другого боку — Липовецький 
шлях (вул. Раковського). Будівель 
у садибі було сім, а саме: хата, ко-
мора, стайня з воловнею і дровни-
ком, хлів, клуня, шопа і стодоля. Та-
кож була на обійсті й криниця. В діда 
було п’ятеро дітей: Андрій, Олексан-
дра, Мар’ян, Марія та Ликера. Через 
деякий час троє старших дітей відо-
кремилися від родини на самостій-
не життя: Андрій подався до Амери-
ки, Олександра вийшла заміж до Во-
лочиська, а Мар’ян виїхав кудись до 
Росії на посаду. Вдома залишилися 
двоє найменших: Марія, яка вийшла 
за Блоневського, і Ликера — за Ко-
цюбинського. Дід розділив між ними 
хутір уздовж: лівий бік, що виходив 
на Стрижавську дорогу, — Блонев-
ській, а праву — на Липовецький 
шлях — Коцюбинській. По смер-
ті діда тітка Блоневська перейшла 
до своєї хати, а в новій залишилися 
наші батьки».

У 1925 р. Хома Михайлович при-
їхав до Вінниці в службових спра-

вах і завітав до свого колишнього 
будинку, де минуло його дитинство. 
Побачене вразило його: повне за-
пустіння садиби, хату не одразу 
можна було впізнати. Починаючи 
з жовтня того ж року, Хома Михай-
лович брав активну участь в орга-
нізації комісії з увічнення пам’яті 
М. Коцюбинського.

Ще від 25 вересня 1924 р. за 
постановою Подільського губкому 
КП(б)У хату М. Коцюбинського було 
оголошено пам’яткою старовини і 
взято під державну охорону. 10 бе-

резня 1926 р. утворено комісію для 
увічнення пам’яті письменника. 

Ремонтні і реставраційні роботи 
почали проводити під керівництвом 
Хоми Михайловича. Колишнє обі-
йстя Коцюбинських на той час зміни-
лося. 1897 року важка матеріальна 
скрута змусила Ликеру Максимівну 
(матір братів) розпродати остаточно 
хутір, того ж року Коцюбинські наза-
вжди виїхали з Вінниці.

У матеріалах фонду Хоми Ко-
цюбинського зберігається лист 
Він ницької філії ВУАН «Кабінет ви-
учування Поділля» від 11 вересня 
1926 р. до Хоми Коцюбинського: «...
Високоповажний Хомо Михайлови-
чу! З постанови Комісії для увічнення 
пам’яті при Вінницькому ОВК Вашу 
кандидатуру виставлено на завід-
увача музеєм ім. М. Коцюбинського 
у Вінниці. Музей має бути відкритий 
першого жовтня будуючого року». 

Протягом року відбувався ре-
монт будинку і облаштування сади-
би. 8 листопада 1927 р. урочисто 
відкрили літературно-меморіальний 
музей М. Коцюбинського. Почалась 
важка щоденна робота з упорядку-
вання музею. Хома Михайлович пе-
редав музею родинні фото, книги 
з автографами Михайла Коцюбин-
ського, створивши тим самим першу 
експозицію музею.

Хома Михайлович прагнув, щоб 
Вінницький будинок-музей М. Коцю-
бинського, окрім освітньої функції, 
став науково-методичним центром 
із вивчення спадщини письменника.

Неодмінною помічницею Хоми 
Михайловича була дружина Катери-
на Яківна Коцюбинська, яка разом 
із чоловіком створила першу експо-
зицію музею, проводила викладаць-
ку і екскурсійну роботу, була авто-
ром двох путівників по музею М. Ко-
цюбинського у Вінниці.

У період керування Вінницьким 
будинком-музеєм Хома Михайлович 
провадив науково-дослідні роботи з 
вивчення життя і творчості М. Коцю-
бинського. З-під його пера вийшли 
численні спогади, нотатки, статті 
про М. Коцюбинського: «Моя остан-
ня зустріч з братом – Михайлом Ко-
цюбинським», «Рід М. Коцюбинсько-

го», «Спогади про ранні роки М. Ко-
цюбинського», «Коротенька історія 
будинку-музею Михайла Коцюбин-
ського», «Заповідник М. Коцюбин-
ського».

Згодом Хома Коцюбинський 
прислужився пам’яті брата і на твор-
чій ниві: за його авторством вийшов 
сценарій опери «Фата Моргана», а в 
співавторстві з Н. Скорульською на-
писав лібрето балету «Тіні забутих 
предків» за твором Коцюбинського.

У 1934 р. закінчилась діяль-
ність Хоми Михайловича у Вінниць-

кому музеї. Посаду директора обі-
йняв Роман Михайлович Коцю-
бинський, молодший син Михайла 
Коцюбинського.

Того ж року Хома Михайлович з 
родиною переїхав до Чернігова для 
організації другого меморіально-
го музею Михайла Коцюбинського. 
Саме в Чернігів переїхав Михайло 
Коцюбинський з родиною 1898 року 
і проживав там до смерті 1913 року. 
Родина у 1919 р. під час наступу де-
нікінців виїхала з Чернігова. Перед 
від’їздом вдова письменника Віра 
Устимівна передала в Чернігівський 
державний музей ім. В. Тарновсько-
го рукописи М. Коцюбинського, його 
листування, бібліотеку в двох ша-
фах, письмовий стіл і деякі дрібні 
речі письмового приладдя. 

Зі встановленням радянської 
влади в Чернігові будинок перейшов 
у відання Чернігівського губерніаль-
ного відділу народної освіти. Кіль-
ка років тут були розміщені дитя-
чі будинки. Наприкінці грудня 1922 
р. приїхала сюди із Сарапула Віра 
Устимівна, зразу ж захворіла на ви-
сипний тиф і померла в цьому ж бу-
динку. Поховали її поруч з Михайлом 
Михайловичем на Болдиній горі.

Деякий час у будинку перебував 
клуб молоді. 1929 р. облнаросвіта 
відкрила тут районну бібліотеку. У 
1933 р. бібліотеку закрили і за нака-
зом наркома освіти запропонували 
відкрити музей М. Коцюбинського. 

Зі спогадів Хоми Михайлови-
ча по приїзді до Чернігова: «...Чер-
нигов встретил меня неприветли-
во, с таким настроением, что му-
зея Коцюбинского здесь делать 
не нужно, и что в этом доме бу-
дет клуб молодёжи. Распоряже-
ние правительства не признава-
ли, но я всё-таки утвердился в этом 
доме и приступил к упорядочению 
усадьбы. Дело подвигалось слабо, 
помощь местного руководства была 
вынужденной и то благодаря распо-
ряжению центра. Границы усадьбы 
были нарушены, и к соседям ото шло 
1700 кв. метров земли. Весь сад при 
доме Коцюбинского был изрыт глу-
бокими ямами, из которых брали пе-
сок для постройки домов и других 

надобностей. Дом требовал боль-
шого ремонта...».

З 1934 по 1935 роки Хома Ми-
хайлович разом із дружиною об-
ладнував експозицію трьох кімнат 
меморіального будинку. Експона-
ти були повернуті Чернігівським іс-
торичним музеєм згідно з умовою 
Віри Устимівни. Тривала робота із 
упорядкування садиби. 8 листопа-
да 1935 р. було урочисто перерізано 
стрічку, і перші відвідувачі зайшли 
до музею.

Наступного 1936 року Хома Ко-

цюбинський відшукав у міській раді 
план садиби часів Михайла Коцю-
бинського і відсунув паркан садка 
зі східного і південного боку на істо-
ричні межі, в яри. Була побудована 
оранжерея для переховування рос-
лин та акліматизації рідкісних пів-
денних квітів. Упорядкований садок 
став візитівкою меморіального му-
зею, приваблюючи численних від-
відувачів. 

У 1939 і 1940 роках вийшли 
два путівники по Чернігівському му-
зею М. Коцюбинського за редак-
цією Хоми Коцюбинського і Кате-
рини Коцюбинської. Наукову робо-
ту в музеї вела дружина Катерина 
Яківна. Окрім збірників по музею, 
вона була автором численних роз-
відок, статей, монографій з вивчен-
ня творчості Михайла Коцюбинсько-
го. Хома Коцюбинський цінував цей 
внесок дружини у діяльність музею, 
адже науково-творча робота нада-
вала музею хоча б неофіційний ста-
тус науково-дослідного осередку з 
вивчення спадщини письменника. 

Важливою справою, яку поста-
вив Хома Коцюбинський на профе-
сійний рівень, було поповнення бі-
бліотеки музею, укладання бібліо-
графії творів М. Коцюбинського. 

У 1939 р. на подвір’ї музею 
з’явилося погруддя Михайла Коцю-
бинського роботи скульптора Іллі 
Гінцбурга, з яким письменник по-
знайомився ще на острові Капрі.

Приєднання Західної України до 
СРСР стало нагодою подорожі Хоми 
Михайловича до Львова і Чернівців, 
де він зібрав новий матеріал для 
експозиції музею: це було головним 
чином листування М. Коцюбинсько-
го з І. Франком, В. Стефаником, 
В. Гнатюком, Л. Мартовичем. На 
основі цих матеріалів поновили екс-
позицію, а Катерина Яківна підго-
тувала свою роботу «М. Коцюбин-
ський і Західна Україна». Переймав-
ся Хома Михайлович долею впоряд-
кування могили письменника на 
Болдиній горі. 

1955 року на могилі письмен-
ника постав пам’ятник М. Коцюбин-
ському, автор якого — онук пись-
менника Флоріан Коцюбинський. 

Налагоджену і плідну роботу му-
зею перервала війна. Згадував Хома 
Михайлович: «Пришла гроза, нача-
лась война. Фонды музея до послед-
ней мелочи были упакованы, нам 
был обещан вагон для эвакуации. 
Заведовал эвакуацией 2-й секре-
тарь обкома КП(б)У. Город пустел. 
Вывозили «всё ненужное». Нам с 
классической очаровательной чер-
ниговской улыбкой обещали дать 
всё возможное, не забыть о нас. 
Настало 20 августа. В городе толь-
ко завывали голодные оставленные 
хозяевами собаки, магазины опус-
тели, мы сидели на своих ящиках. 
И вот является тот же заведующий 
эвакуацией и уже без очарователь-
ной улыбки довольно грубо сказал: 
«Возьмите два маленьких чемодана 
и устраивайтесь в вагоне, где едут 
учреждения, другого места нет. Спе-
шите спасать жизнь». На мой вопрос, 
что же делать с музейными цен-
ностями, уже довольно грубо крик-
нул: «Чёрт с ними. Кому они теперь 
нужны». Только благодаря начальни-
ку политотдела, человеку культурно-
му, удалось получить 20-тонный ва-
гон, в который мы погрузились, за-
хватив ещё две семьи из 6 душ. На 
линии мы простояли трое суток. Под 
бомбами и пулемётным обстрелом 
мы были подхвачены последним 
санитарным эшелоном и вывезены 
из линии огня. Направление взя-
ли на Уфу, куда были эвакуированы 
Академия Наук УССР, Союз писате-
лей и др. культурные учреждения...».

В Уфі музей увійшов до складу 
Академії Наук УРСР, саме тут надру-
кували третій збірник по музею за 
редакцією Павла Тичини. У 1943 р. 
Хому Михайловича нагородили ор-
деном Трудового Червоного Прапо-
ра за видатні заслуги з увічнення 
пам’яті М. Коцюбинського. Хома Ко-
цюбинський тоді ж знайшов чотир-
надцять ящиків з матеріалами му-
зеїв П. Мирного і В. Короленка. За-
бравши їх до своїх матеріалів, збері-
гав до повернення на Україну.

У червні 1944 р. музей повер-
нувся з евакуації. Чернігів зустрів  
занедбаною садибою, пошкодже-
ними будівлями меморіально-
го комплексу. Незважаючи на всі 
негаразди і післявоєнну розруху, 
Хома Михайлович, доклавши всі 
свої організаційні таланти, зумів за 
короткий термін відновити садибу 
і приміщення. Відновилося відвіду-
вання музею, яке наприкінці 1940-
их рр. навіть перевищило довоєн-
ний рівень.

Проблеми при цьому не поли-
шали музей: відновлення наукової 
роботи, збільшення фінансування 
і штату музею, поповнення новими 
фондами, забезпечення матеріаль-
ною базою, будівництво нового при-
міщення музею. Хома Михайлович 
невтомно закидав органи місцевої 
влади листами, якщо ж не реагува-
ли, звертався до центральних орга-
нів влади в Києві, відомих держав-
них, культурних, громадських діячів.

Незважаючи на похилий вік, 
Хома Коцюбинський з молодечою 
енергією і запалом продовжував 
музейну справу. Інакше працювати 
він не міг.

Помер Хома Михайлович Коцю-
бинський 2 травня 1956 року. Похо-
ваний на старому цвинтарі в Черні-
гові, поруч похована дружина Кате-
рина Яківна, яка пережила його на 
7 років.

Підготував Ігор КОЦЮБИНСЬКИЙ, 
директор Чернігівського 

літературно-меморіального
музею-заповідника 

М. Коцюбинського
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Хто фінансував Жовтне-
ву революцію, чому Ленін зра-
джував дружині і цінував Сталі-
на, а також що думав про себе 
сам Ілліч і яким його бачать за-
раз, у 145-ий день народжен-
ня Володимира Леніна, розпо-
вів британський історик Роберт 
СЕРВІС, що написав одну з най-
детальніших біографій радян-
ського вождя.

— Чому Ви вирішили вивчати 
життя Володимира Леніна, а потім 
написали його біографію?

— Про Леніна я почав писати після 
того, як провів масштабне досліджен-
ня структури партії більшовиків періо-
ду 1917 – 1923 років. Тоді я вивчав не 
лише тих, хто входив до ЦК, а й рядових 
комуністів. Узагалі я хотів зрозуміти, 
яку відповідальність несуть комуністи 
за жахливі події, що сталися в Росії та 
інших країнах. Для цього мені знадо-
бився аналіз політичного, економічно-
го і культурного бекграунду Жовтневої 
революції 1917 року.

Крім того, мені необхідно було 
виявити внесок окремих лідерів, по-
чинаючи від засновника Радянської 
держави — Володимира Леніна. Але, 
щоб зрозуміти Леніна, вивчити за-
гальні факти було явно недостатньо.

— Чи важко було отримати до-
ступ до архівів?

— Коли на початку 1980-их років 
я почав писати свою трилогію про по-
літичне життя Леніна, отримати доступ 
до радянських архівів могли лише ті іс-
торики, яким у СРСР довіряли і вважа-
ли своїми. Усе змінилося 1991 року: 
вже у вересні цього року я приїхав до 
Москви. І саме тоді — після серпнево-
го путчу — був відкритий доступ до ар-
хівних документів ЦК КПРС.

Упродовж двох років я вивчав ці 
раніше недоступні скарби.

До речі, віднедавна подібні дослі-
дження стали набагато простішими в 
архіві Гуверівського інституту війни, 
революції і світу Стенфордського уні-
верситету. Там документів про СРСР і 
Росію не менше, ніж у російських ар-
хівах!

— Що найбільше вразило Вас у 
біографії Леніна?

— Доступ до основних джерел про 
життя і діяльність Леніна упродовж 
багатьох років був обмежений ра-
дянською владою. Після смерті Ленін 
став свого роду іконою. Як на Сході, 
так і на Заході його образ (неважли-
во, який — позитивний або негатив-
ний) експлуатувався в контексті по-
літичному. А коли відкрилися архіви, 
з’явилася можливість зрозуміти, яким 
був Ленін у людському плані.

Це була яскрава людина, яку за-
сліплювала власна яскравість. У ньо-
го був свій шарм. І Ленін був неуперед-
женим у своїх розрахунках. Водночас 
його охоплювали нестримні пристрас-
ті, в тому числі одержимість марксиз-
мом. Нарешті, Ленін зраджував своїй 
багатостраждальній відданій дружині. 
Він був розпещеною дитиною і небез-
печним генієм в одній особі.

— Яке досягнення Леніна Ви на-
звали б головним?

— Ленін посприяв тому, що Ро-
сія вийшла з Першої світової війни, а 
потім урятував країну від німецької 
інтервенції. І він зміг цього добити-
ся, незважаючи на активну опозицію 
всередині своєї партії. Проте багато 
земель, що входили до Російської ім-
перії, було окуповано Німеччиною. Ще 
більше важливо, що саме вихід Росії з 
війни посприяв тому, що Німеччина 
ледве її не виграла. Подібний сцена-
рій став би жахливим і для Леніна, але 
цього не сталося.

Таким чином, його найбільше до-
сягнення підготувало ґрунт для най-
гіршого з жахів.

Усе ж не варто ставити Леніна на 
п’єдестал. Він ніколи не взяв би владу, 
якби Росія 1917 року не знаходилася 
в гострій фазі економічної, політичної 
і військової кризи.

— А як же зарубіжне фінан-
сування?

— Безумовно, більшовики отри-
мували гроші від німецької влади, яка 
хотіла ослабити російську армію і при-
вести до влади «партію миру». Звичай-
но, це не єдина причина, через яку Ле-
нін прийшов до влади. Але без німець-
ких грошей на початку 1917 року в Ле-
ніна б нічого не вийшло.

— Чи вийшло б що-небудь без 
Троцького?

— Лев Троцький був стратегом і 
тактиком захоплення влади в Петро-
граді в жовтні 1917 року. Він також 
переконав Леніна відмовитися від 
об’єднання з іншими лівими партія-
ми. Троцький був важливою фігурою. 
Але, як і багато політиків, котрі писали 
про свою діяльність, власний внесок 
у справу революції він перебільшив. 
Здається, Троцький — чудовий зразок 
зарозумілого революційного політи-
ка, котрий разом із Леніним не розу-
мів того, як небезпечна диктатура.

Леніну ще пощастило померти у 
своєму ліжку! А Троцький 1940 року 
впав жертвою системи, яку сам допо-
магав будувати.

— А якщо згадати Йосипа 
Сталіна?

— Ленин завжди відчував, що 
Сталіна можна використати. Взагалі 
він цінував здатність Сталіна управ-
ляти, залякувати і руйнувати. Помилка 
Леніна полягала в тому, що він вірив, 
що завжди зможе тримати Сталіна під 
контролем. Проте, коли Ленін став за-
знавати проблеми зі здоров’ям, Ста-

лін перестав його слухатися. Ленін 
відчув себе батьком, з яким вирішив 
не рахуватися власний син.

Проте російські й західні істори-
ки схильні перебільшувати важли-
вість протиріч, що виникли між Лені-
ним і Сталіним у 1922 – 1923 роках. 
Конфлікт цей — річ дуже другоряд-
на, особливо у світлі радянського 
ладу, що формувався. Взагалі Ленін 
і Сталін багато в чому одного поля 
ягоди: вони встановили однопартій-
ну систему управління, мобілізували 
суспільство, створили маніпулятив-
ну державність, чинили судове сва-
вілля і встали на чолі войовничого 
атеїзму. Давайте не ідеалізуватиме-
мо Леніна!

— Можна тоді назвати шлях, 
який Ленін обрав для будівництва 
держави, реалістичним?

— Та ви жартуєте, напевно! Хіба 
можна модернізувати країну і поліп-
шити життя людей, якщо економі-
ка і суспільство поміщені на каран-
тин? Ленін не убезпечив Росію навіть 
у міжнародних відносинах. Так, він 
стримував комуністичний Інтернаці-
онал від ухвалення небезпечних рі-
шень, але це сталося після вторгнен-
ня до Польщі 1920 року, що обернуло-
ся справжнім жахом для самого Лені-
на і для Червоної армії.

— Як змінювалося сприйняття 
особи Леніна?

— Колись його постать вважала-
ся досить спірною. Західні комуніс-
ти ним захоплювалися, соратники на 
нього покладалися.

Думаю, що зараз Ленін не особли-
во популярний. А висновок про те, що 
ленінізм — катастрофічний спосіб ор-
ганізації суспільства, економіки і полі-
тики, очевидний.

— Хто обере диктатуру, якщо іс-
нує демократія?

— Тут сумнівів бути не повинно: 

демократичний сценарій розвитку по-
дій після повалення Романових 1917 
року не був неможливим. Хоча ста-
новищу Росії в той час позаздрити 
складно...

— Що Ленін дав сучасній політиці?
— Він сприяв винаходу тоталіта-

ризму. У нього були попередники в 
революційній Франції, а потім і послі-
довники серед діячів світового кому-
ністичного руху XX століття.

Незважаючи на свій блискучий ін-
телект, а можливо, і завдяки йому, він 
не відав, що творить. Ленін дивився 
на світ через каламутне скло. І за цю 
його «короткозорість» життями попла-
тилися мільйони людей.

— Яка ленінська спадщина?
— Після себе Ленін залишив авто-

ритаризм і систему «Владі видніше, ніж 
людям», а також криптоімперіалізм.

Комуністичне минуле, як і рані-
ше, накладає відбиток на сучасну Ро-
сію, попри те, що самі комуністи дав-
но втратили владу в країні. Знесення 
пам’ятників Леніну не допоможе — 
потрібно реформувати підходи і прак-
тики. І тільки тоді можна буде сказати, 
що сталася «деленінізація».

А мавзолей Леніна, що стоїть на 
Червоній площі на його честь, — не 
лише зухвалий архітектурний об’єкт: 
це символ неготовності російської 
влади відмовитися від минулого, що 
принесло страждання не лише Росії, а 
й іншим державам.

(gazeta.ru, 22.04.2015)

Така вона, наша українська історія і наше 
сьогодення. Обидві названі вулиці знаходять-
ся в районі Олександрівка, свого часу —окре-
мому приміському селі, згодом внесеному до 
складу міста. У цьому тихому районі, забудова-
ному котеджами, очевидно ж, небідних людей, 
і причаїлися ці вулиці. Навряд чи їхні мешканці 
достеменно знають, чиї імена носять їхні вули-
ці. Допоможемо їм у цьому. 

Про Івана Багряного, видатного україн-
ського письменника, громадського і політич-
ного діяча, свого часу арештованого, засудже-
ного радянським режимом, врятованого від 
знищення цим режимом лише еміграцією, де і 
знайшов вічний спочинок, ми нині в незалеж-
ній Україні знаємо немало. Адже ім’я видатно-
го патріота, яке десятиліттями було під заборо-
ною в комуністичні часи, нині повернуте Укра-
їні. Менше знаємо про Балицького. Тому ось 
просто короткі біографічні довідки української 
Вікіпедії. 

Іван Багряний, справжнє ім’я — Лозов’яга 
Іван Павлович (02.10.1906, Охтирка Сумської 
області – 25.08.1963, Новий Ульм, ФРН) — 
український поет, прозаїк, публіцист, політич-
ний діяч.

16 квітня 1932 року його заарештували в 
Харкові й звинуватили «в проведенні контрре-
волюційної агітації». Багряний пробув 11 міся-
ців у камері одиночного ув’язнення у внутріш-
ній тюрмі ДПУ. А 25 жовтня 1932 року його на 
три роки відправили до спецпоселень Далеко-
го Сходу. Далі — втеча в Україну і арешт у до-
розі, новий термін (3 роки) — тепер уже в та-
борі БАМтабу.

16 червня 1938 року письменник був по-
вторно арештований та відсидів у Харківській 
в’язниці УДБ-НКВС на Холодній горі. Йому вису-
нули нове звинувачення — участь чи навіть ке-
рівництво в націоналістичній контрреволюцій-
ній організації. Хоча тривали довгі дні знущань 

і допитів, акт про закінчення слідства 26 берез-
ня 1939 року з висунутими проти нього обви-
нуваченнями І. Багряний не підписав. 1 квітня 
1940 року ухвалено постанову, в якій відзна-
чалося, що всі свідчення про контрреволюцій-
ну діяльність належать до 1928 – 1932 років, 
за що він уже був засуджений, а «…інших да-
них про антирадянську діяльність Багряного-
Лозов’ягіна слідством не добуто». Хворий, зне-
силений, Іван Багряний повернувся в Охтирку.

Всеволод Аполлонович Балицький 
(11.11.1892, Верхньодніпровськ, нині Дніпро-
петровської області – 27.11.1937, Москва) — 
один із керівників органів державної безпеки 
ВЧК-ОДПУ-НКВС, один з організаторів Голодо-
мору. Забрав із собою до Москви з Харкова 
Павла Судоплатова. Того самого, згодом — ге-
нерала НКВС, котрий особисто вбив одного з 
лідерів українського національно-визвольно-
го руху Євгена Коновальця і організував убив-
ство Лева Троцького. 

У грудні 1918 року  Балицький введений 
до складу колегії Всеукраїнської ЧК (ВУЧК) і 
призначений завідувачем відділу. У 1919 році 
— завідувач секретаріату ВУЧК. З листопада 
1919 року головує у Волинській, з грудня 1919 
року — у Київській ЧК і водночас — повпред 
ВЧК на Правобережній Україні. У 1920 році — 
начальник тилу і голова трибуналу Південно-
західного фронту. Широко застосовував аре-
шти, розстріли, страти заручників.

З квітня 1921-го до березня 1922 року — 
заступник голови і командувач військ ВУЧК. 
2 серпня 1923 р. ВЦВК призначив Балицько-
го тимчасово виконуючим обов’язки голови 
НКВС України. З вересня 1923 р. по червень 
1931 — голова ДПУ України і повпред ДПУ-
ОДПУ СРСР в Україні, а в березні 1924 – лис-
топаді 1930 рр. — нарком внутрішніх справ 
Української РСР. З його ім’ям пов’язані арешти 
і висилки «націоналістичної» інтелігенції і т. д. 

24 листопада 1932 р. Політбюро ЦК ВКП(б) 
призначило заступника голови ОДПУ СРСР 
В. Балицького уповноваженим ОДПУ на Україні, 
підпорядкувавши йому весь апарат ДПУ України.

Від 31 липня 1931 р. до 10 липня 1934 р. — 
заступник голови ОДПУ при РНК СРСР. У листо-
паді 1932 р. направлений особливо уповнова-
женим ОДПУ в Україну, де в той час лютував го-
лод, із завданням «безумовно виконати план 
хлібозаготівель».

Від 21 лютого 1933 року — повноважний 
представник ОДПУ в УРСР і голова ДПУ Укра-
їни, з 15 липня 1934 р. — нарком внутрішніх 
справ України. Один із головних організато-
рів масового терору в Україні, що забрав жит-
тя десятків тисяч людей. З 1934 р. — член ЦК 
ВКП(б). Серед інших чекістів Балицький, згідно 
з низкою джерел, виявив документи про спів-
працю Сталіна з охоронним відділенням полі-
ції до революції.

Мабуть, за те, що знав зайвого та й просто по-
трапив під чистку, яка стосувалася найбільш оді-
озних чекістів, 7 липня 1937 року арештований. 
27 листопада 1937 року «в особливому порядку» 
Балицький засуджений до страти. Розстріляний.

* * * 
Звернімо увагу на бурхливу чекістську 

кар’єру Балицького. Його, уродженця України, 
то забирали в Москву, де дослужився до дру-
гого за рангом чекіста СРСР, заступника го-
лови ОДПУ, то знову направляли в Україну, на 
посади головного чекіста і міністра внутріш-
ніх справ, а ще — як організатора Голодомору. 
Тобто від українських справ Балицький не від-
ривався ніколи і, навіть будучи в Москві, слу-
жив чекістським уповноваженим по Україні. 

Так що практично шляхи Івана Багряного і 
Всеволода Балицького на початку 1930-их пе-
ретиналися. Перший арештовувався органа-
ми, сидів у тюрмах і таборах, другий — арешто-
вував, запроторював до тюрем і таборів кра-

щих представників українського народу. 
Тепер вони поруч, в одному мікрорайоні 

Чернігова, на майже сусідніх вулицях. Вули-
ця патріота Івана Багряного — остання на цій 
східній околиці Чернігова, тобто на задвірках 
міста. Так у нас вшановують видатних україн-
ців, досить подивитися ще на деякі недавно по-
іменовані вулиці. Вулиця Балицького — пара-
лельна, через ще одну проміжну вуличку, трохи 
далі від околиці.

Такий момент. Може, йдеться про якогось 
іншого Балицького, а не головного чекіста, го-
лову ДПУ України? Тоді звернімося до міської 
ради з вимогою пояснити, на честь кого на-
звана вулиця. Десь же в документах міськра-
ди є відповідне рішення за такий-то рік, де чіт-
ко вказано, на честь кого названа така-то ву-
лиця. А то он хитромудрі, з комуно-радянських 
залишків, пропонують не перейменовувати 
Дніпропетровська, мовляв, нехай залишить-
ся, і вважатимемо, що місто назване на честь 
апостола Петра. Це лукавство. Місто, яке до 
того називалося Катеринослав, 19 липня 1926 
року було перейменоване саме на честь уро-
дженця краю, одного з відомих діячів Компар-
тії і одного з організаторів Голодомору в Украї-
ні Григорія Петровського. 

А як щодо Балицького? І який це ще міг 
бути такий видатний однофамілець головно-
го чекіста України, що на його честь назва-
но вулицю обласного центру? Також цікаво: 
коли так була названа порівняно нова вули-
ця? До речі, у виданому цього року довіднику 
«Чернігів європейський. Повертаємо історич-
ну пам’ять та справедливість» подано перелік 
вулиць, провулків, площ міста, в назвах яких 
є комуністична символіка, а отже, які підляга-
ють перейменуванню згідно з відомим цього-
річним Законом України. У переліку — 91 на-
зва, вулиці Балицького — нема.

Петро АНТОНЕНКО

Вулиці патріота Івана Багряного Вулиці патріота Івана Багряного 
і його ката Всеволода Балицького в Чернігові поручі його ката Всеволода Балицького в Чернігові поруч

Леніна засліплювала 
власна яскравість
Британський біограф про роль і спадщину Ілліча
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Згадаймо епізод відомо-
го фільму Ельдара Рязанова 
«Гараж». Один із персонажів 
запитує іншого (іншу), чим та 
займається як науковець. Та 
відповідає, що досліджує су-
часну сатиру. «Так Ви дослі-
джуєте те, чого нема?» — ре-
зюмував співрозмовник. 

Парадокс у тому, що ця го-
стра репліка звучить у фільмі, 
створеному якраз у країні, де 
начебто нема сатири. Та ще й 
весь цей фільм — гостра са-
тира на дійсність, на так звану 
зразкову «радянську людину», 
настільки непривабливими 
показані багато з цих людей, 
попри начебто інтелігентність 
і звання докторів та кандида-
тів наук. А ще один фільм Ря-
занова — «Про бідного гуса-
ра замовте слово» — це вза-
галі гостра сатира, звичайно 
ж, не на показану в картині 
царську Росію, а на тоталітар-
ний СРСР, що читалося у філь-
мі практично відкрито. То як 
це могло створюватися в най-
глухіші часи «розквіту застою» 
в СРСР, коли на всяке вільне 
слово накладалася заборо-
на?

Як могла в такі ж глухі 
часи тоталітарної імперії Ми-
коли І з’явитися на столичній 
сцені і йти з величезним успі-
хом знаменита комедія Гого-
ля «Ревізор» — гостра сатира 
на тогочасну Росію? Комедія, 
на прем’єрі якої був у захо-
пленні й сам імператор, ко-
трий зазначив, як гостро Го-
голь «висміяв нас усіх». 

Або пригадаймо ті ж часи, 
за того ж імператора, коли 
1837 року був убитий на дуелі 
Пушкін. Вражений цим, його 
молодший сучасник Михайло 
Лермонтов прямо звинува-
тив у цькуванні й загибелі по-
ета вищий світ, придворних. 
У написаному тут же відомо-
му вірші «На смерть поета» 
звучать такі рядки: «Вы, жад-
ною толпой стоящие у тро-
на, свободы, гения и славы 
палачи». Це було написано 
не анонімно, відкрито. За це 
23-річний поет розплатився 
не тюремним ув’язненням, а 
засланням на Кавказ, куди 
дворянин міг «загриміти» і за 
звичайнісіньку дуель. Важко 
уявити, що б чекало поета в 
комуністичні часи, коли б він 
ось так відверто написав про 
оточення Генерального се-
кретаря Леоніда Брежнєва: 
«Вы, жадною толпой стоящие 
у Ленина, свободы, гения и 
славы палачи». 

Утім, сатира в «країні без 
сатири» існувала, в цьому пе-
реконують і згадані вже й інші 
фільми, і літературні твори, 

які виходили попри жорстку 
цензуру. Зараз іноді дивуєш-
ся, як це могло виходити на 
мільйони глядачів і читачів.

А якщо ще порівнюєш ту 
сатиру з нинішньою, коли все 
дозволено, то порівняння чо-
мусь не на користь сьогоден-
ня. Не кажучи вже про убогий 
творчий рівень цієї сатири й 
гумору, які нині просто запо-
лонили наше телебачення. 

Весь цей вступ безпосе-
редньо стосується такого фе-
номена радянської естради, 
як Тарапунька і Штепсель. 

Юрій Трохимович 
Тимошенко (02.06.1919 
– 01.12.1986) — це Тара-
пунька, Юхим Йосипо-

вич Березін (11.11.1919 – 
29.05.2004) — це Штепсель. 
Українець з Полтави і єврей 
з Одеси, вони склали непе-
ревершений на радянській 
естраді сатиричний дует, ви-
ступаючи спільно цілих 46 ро-
ків. Вони ровесники, обидва 
мали вищу театральну освіту 
— закінчили Київський теа-
тральний інститут, де й позна-
йомилися. У роки війни ви-
ступали як сатиричний дует 
у складі артистичних бригад 
Південно-Західного фронту. І 
не розлучалися до кінця житя 
Тимошенка. 

Учасники дуету блиску-
че доповнювали на естраді 
один одного: гарячий, темпе-
раментний Тарапунька і роз-
важливий, з хитринкою Штеп-
сель. До речі, псевдонім Тара-
пунька підказав Юрію Тимо-
шенку Олександр Довженко, 
з яким артист дружив. До-
вженко дізнався, що на бать-
ківщині Юрія, на Полтавщині, 
є така річечка — Тарапунь-
ка, і порадив акторові взяти 
саме цей сценічний псевдо-
нім. А псевдо Штепсель — бо  
Юхим Березін спершу висту-
пав у дуеті в ролі електрика. 

Вони і поза сценою чи-
мось були схожі на своїх пер-
сонажів: темпераментний 
Тимошенко-Тарапунька і роз-
судливий Березін-Штепсель. 
Коли Тимошенко вчергове 
сварився з мистецьким на-
чальством, Березін одягав 
свій кращий костюм, крават-
ку і йшов гасити конфлікт. 

По сьогодні дискутуєть-
ся такий момент — мова цих 
сценічних персонажів. Скет-
чі їх були двомовними. Штеп-
сель говорив зі сцени росій-
ською, навіть без «одесько-
го колориту», Тарапунька ж 
— українською, але адапто-
ваною до російськомовно-
го глядача, адже артисти га-
стролювали по всьому СРСР. 
Цю адаптацію, коли деякі не-
зрозумілі для російськомов-
них, питомо українські слова 
Тарапунька вимовляв росій-
ською чи «напівросійською» 
для зрозумілості глядачем, 
дехто з ревнителів чистої 
української мови називає 
суржиком, спотворенням на-
шої мови. Насправді ж це був 
доволі хитрий сценічний при-
йом, і навіть така «суржико-

вана» мова Тарапуньки хоч-
не-хоч змушувала глядача до 
якогось розуміння і сприйнят-
тя української мови. 

«Солістом», за форматом 
і сценарієм дуету, був Тара-
пунька, якому діставалися у 
сценках найбільш смішні ре-
пліки. Штепсель блискуче пі-
дігрував парнерові, а в чис-
ленних їхніх спільних сатирич-
них фільмах узагалі виявляв 
неабиякий акторський талант. 

Деколи сценічний образ 
простуватого Тарапуньки не-
правильно переносять на са-
мого Тимошенка. Насправді 
він був ерудованою людиною, 
досить сказати, що англійську 
літературу читав в оригіналі.

Критикуючи в міру мож-
ливого радянську дійсність, 
артисти, звичайно ж, не мо-
гли відкрито критикувати 
саму систему. Хоча знали їй 
ціну. Особливо різким у цьо-
му плані був Тимошенко. Коли 
його, як і багатьох зірок сце-
ни, хотіли втягти в члени Ком-
партії, він заявив, що всту-
пить тільки разом із Бере-
зіним. Добре знав, що його 
другові дорога в партію була 
закрита через існуючу квоту 
на прийом до неї євреїв. До 
речі, коли якось на кінозйом-
ках один чиновник назвав 
Березіна «жидом», Тимошен-
ко тут же прилюдно врізав чи-
новникові по пиці.

Якось у знаменитого дуе-
ту зірвалися гастролі по Бри-
танії через те, що, коли один 
чиновник запитав Тимошен-
ка, чому він досі не в пар-
тії, той відповів: «Ви спер-
шу очистіть партію від негід-
ників, а потім ми самі до вас 
прийдемо!»

Популярність дуету в на-
роді була просто шаленою. 
Наївні глядачі писали артис-
там листи із проханням уга-
мувати того чи іншого зарозу-
мілого чиновника, допомогти 
навести лад у їхньому місті чи 

селі. Утім, чиновництво дій-
сно побоювалося потрапити 
під обстріл дуету. 

Всенародна любов зму-
сила-таки владу присвоїти 
артистам звання спершу за-
служених, потім народних ар-
тистів України. А от звання 
народних артистів СРСР вони 
так і не дочекалися, попри ве-
личезну всесоюзну популяр-
ність. Їх кілька разів викрес-
лювали зі списку кандидатів 
на звання. Урешті-решт Тимо-
шенко попросив більше їх не 
представляти на це звання, 
гарячкувато заявивши: «Усе, 
досить. У нас і так найвище 
народне звання — Тарапунь-
ка і Штепсель». 

…Мені пощастило у сво-
єму журналістському житті 
один раз узяти інтерв’ю у зна-
менитих артистів. Це був рік 
1980-ий. І було це в моєму 
райцентрі Куликівка. Естрад-
на бригада Тимошенка і Бере-
зіна приїхала в наш район на 
тижневі гастролі. Інколи да-
вали й по дві вистави на день. 
Зал районного будинку культу-
ри був заповнений ущерть, че-
рез цей зал за тиждень про-
йшов, здається, весь район.

Запитання я ставив дово-
лі звичайні — про творчість, 
уподобання артистів. Гово-
рили ми в кімнаті біля сцени, 
перед виставою. Відповіда-
ли артисти обидва, Тимошен-
ко, пригадую, говорив україн-
ською мовою. Брала участь у 
розмові й дружина Тимошен-
ка — співачка Юлія Пашков-
ська. Я й після інтерв’ю в дні 
гастролей спілкувався з ар-
тистами. Пригадую ревниво-
закохані погляди Тимошенка 
на свою красуню-дружину, на 
17 років молодшу за нього. Та-
кож ту залізну дисципліну, без 
усякого гумору, яку тримав у 
колективі Тимо шенко, бо не 

можна було інакше з веселою 
артистичною братією. Обидва 
артисти запам’яталися мені 
своєю інтелігентністю, ерудо-
ваністю.

Така деталь. Щойно на ра-
дянські екрани вийшов фільм 
Володимира Меньшова «Мо-
сква сльозам не вірить» з 
його дружиною Вірою Алєн-
товою в головній ролі. Я ба-
гато чув про цей фільм, але до 
нашого містечка він ще не ді-
йшов. Артисти порадили мені 
обов’язково подивитися цей 
фільм, настільки він життєвий 
і дивишся його на одному ди-
ханні. Це підтвердилося швид-
ко, коли я, як і тисячі глядачів, 
подивився фільм не один раз і 
навіть не те що на одному ди-
ханні, а затамувавши подих. 

29 років нема Тимошенка. 
11 — Березіна. Але зберегли-
ся їхні фільми, які раджу поди-
витися читачам хоча б в Інтер-
неті, на You Тubе, як і записи 
їхніх виступів. До речі, ось ці 
фільми: «Тарапунька і Штеп-
сель під хмарами», «Веселі 
зірки», «Пригода з піджаком 
Тарапуньки», «Штепсель же-
нить Тарапуньку», «Їхали ми, 
їхали…», «Легке життя», «Від і 
до», «Двадцять з гаком», «Сме-
ханічні пригоди Штепселя і Та-
рапуньки», «Турбуйтесь, будь 
ласка», «Моя хата скраю». 

Нехай комусь це видасть-
ся сьогодні дещо наївним, але 
це були справжні гумор і сати-
ра, навіть у країні без сатири. 

Петро АНТОНЕНКО
* * *

Пропонуємо також фраг-
мент інтерв’ю дружини Юрія 
Тимошенка, відомої естрад-
ної співачки Юлії Пашковської 
(12.05.1936 – 17.06.2014), 
надрукованого кілька років 
тому в київській газеті «Факты 
и комментарии». 

Наприкінці 1960-их прослав-
лений дует Тарапуньки і Штепселя  
прикрасила молода співачка Юлія 
Пашковська. Учениця Клавдії Шуль-
женко, Юлія вперше виконала «Чер-
вону троянду», «Троянди на перонi», 
інші пісні, що стали популярними. 
Метр української естради не встояв 
перед її красою і чарівливістю.

Юлія Максимівна, як і раніше, 
красива, приваблива, проста у спіл-
куванні. Виявляється, у відомої спі-
вачки немає ніяких почесних звань!

— Це Юрі мстили через мене, — 
сумно посміхається. — Не всі началь-
ники гумор і сатиру розуміли. Ось і на-
магалися чоловікові поболючіше до-
шкулити.

— Як Ви познайомилися з Юрієм 
Трохимовичем? Мабуть, багато чо-
ловіків на Вас увагу звертали?

— Та вже. У юності я знялася в го-
ловній ролі у фільмі кінорежисерів Іго-
ря Земгано і Миколи Литуса «Звичай-
на історія». Пробувалася потім на інші 

ролі, для яких, мені сказали, була за-
надто молода. Після того, як знялася в 
кіно, працювала в Укрконцерті, в ко-
лективі Тимошенка і Березіна. Спочат-
ку співала під акомпанемент піаніс-
та Матвія Басова. Потім організували 
ВІА «Граймо», яким керував Олег Сло-
боденко. Одного разу в Ялті, в театрі 
імені Чехова, ми працювали по черзі 
з народним артистом СРСР Іваном Се-
меновичем Козловським. Мені було 
тоді років двадцять п’ять, йому — 50, 
а мені здавалося, що всі сто. Козлов-
ський запропонував мені стати його... 
вдовою. Мовляв, потім мені його ши-
карна квартира на вулиці Горького в 

Москві залишиться і все інше. «Юлю, 
подумай!» — сказав на прощання.

— А що Тимошенко? Не влашту-
вав сцену ревнощів?

— Ми тоді ще не були одружені. 
Спочатку Юрій Трохимович узагалі не 
звертав на мене уваги як на жінку.

— А Ви? Молодість, як-не-як.
— Такий красень, як Тимошен-

ко, не міг не подобатися, напевно, 
жодній жінці. Але, розумієте, люди-
на, яку ти раніше тільки по радіо чула, 
стає для тебе божеством. Та й різни-
ця у віці була солідна. А головне — 
Юрій був одружений на народній ар-
тистці СРСР, актрисі театру імені Іва-

на Франка Ользі Кусенко. Розбивати 
чужу сім’ю — Боже, борони!

Але десь через пару місяців після 
пропозиції Козловського до нас у го-
тель у Ленінграді прийшов Паша Лус-
пекаєв. Пам’ятаєте, митник із «Білого 
сонця пустелі»? Він сказав Юрі: «Слу-
хай, у тебе така красива баба працює 
в колективі, а ти дивишся на якихось  
там…»

Фактично це Павло нас звів. Тимо-
шенко після цієї розмови на мене по-
чав якось по-особливому поглядати. 
Але все одно, коли зробив про-
позицію, я злякалася: адже 
одружена людина!

З й і і і

Феномен Тарапуньки і Штепселя: 
сатира в країні без сатири

Унікальне фото 1942 року. Концертна фронтова бригада.  
У першому ряду посередині — Юрій Тимошенко, в другому 

справа — Юхим Березін.  Поруч з ним — популярний 
у майбутньому кіноактор Борис Січкін, котрий зіграв 

Бубу Касторського у фільмах про невловимих месників. 

Юлія ПАШКОВСЬКА: «У Москві чоловік купив величезний «Додж Крайслер», 
але їздив погано. Якось зіткнувся із трамваєм — так трамвай перекинувся»
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Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині

«Угробив Киїнку — 
угроблю і вас»

У селі Жавинка Чернігівської приміської 
смуги (нинішній Чернігівський район Черні-
гівської області) колгосп «Друга п’ятирічка» 
виник доволі пізно, на початку 1933 р. Хоча 
це й не врятувало селян від серйозних «про-
довольчих труднощів». Колгоспний актив 
складали завгосп і комірник Іван Семено-
вич Ждан, бригадир Михайло Володимиро-
вич Єдомаха, рядовий член колгоспу Василь 
Михайлович Ждан, ланкові Марина Панте-
ліївна Гузь і Прися Федорівна Власенко. А 
очолював «Другу п’ятирічку» кандидат у чле-
ни партії Іван Федорович Орішко. 

Голова — людина енергійна, рішуча. На-
дійний кадр, типовий компартійний акти-
віст: «Систематично пиячить, грубо пово-
диться з колгоспниками». Рішуче проводив 
радянську політику, неодноразово казав 
колгоспникам: «Я розкуркулив 17 дворів і 
ще стільки ж розкуркулю, так вони швидше 
підуть в колгосп. Зараз агітація не допомо-
же, потрібно натискати. Не будемо дивитися 
— бідняк чи ні. Хто не вступив у колгосп, той 
проти радянської влади». А на одному із зі-
брань Орішко взагалі заявив жавинцям: «Я 
був головою колгоспу в Киїнці і угробив її, 
люди від мене пухли з голоду, то угроблю і 
вас». 

Мешканцям Киїнки є що згадати про Го-
лодомор. Стараннями Орішка та йому поді-
бних, які справно «викачували» хліб і зали-
шали людей без засобів до існування, смер-
ті з діагнозом «від слабкості організму» тут 
мали місце ще в жовтні 1932-го та січні 
1933 року. Однак ретивих активістів це не 
зупиняло. Як наслідок, вже в березні різко 
збільшилася смертність, а в травні Киїнка, 
згідно із секретними спецзведеннями об-
ласного відділення ДПУ, належала до най-
більш проблемних сіл чернігівської околи-
ці: «До 30-и господарств опухлих від голоду 
(5 чоловік померло)», «В селі налічується 10 
сімейств, що вийшли з колгоспу і абсолют-
но не мають продовольства. Всі сім’ї опух-
ли, відмічено 3 випадки смерті від голоду». 
Страждання людей набули такого розмаху, 
що в Киїнці плюнули на всі вказівки «згори» 
приховувати справжні причини смерті і в 
тому ж таки травні 1933-го писали прямим 
текстом у сільській книзі записів актів гро-
мадянського стану: «від голодовки» — 1 за-
пис, «від голодухи» — 4 записи, «виснажен-
ня організму» — 1 запис, «від слабості» — 1 
запис. Схожа картина і в червні: «від голоду-
хи» — 13 записів, «від слабості» — 1 запис, а 
один із жителів «повісився» — вочевидь, від 
нестачі їжі та безвиході. 

У липні 1933 року всі 12 осіб померли 
до 14 числа, навпроти п’яти з них значиться: 
«від голоду». Неймовірно, але навіть у груд-
ні 1933-го тричі зустрічаємо померлих «від 
голоду». Голодування людей у Киїнці мало 
важкий і затяжний характер, а максималь-
но виснажені організми людей так і не змо-
гли відновити життєвих сил навіть після по-
яви нового врожаю. Усього за 1933 рік у 
селі померло 128 осіб. Роком раніше — 43, 
1931 року — 38,  1930 року — 32. Ось такий 
«фундамент» заклав Орішко, очолюючи там-
тешній колгосп. 

Власне, «нагорі» мали б радіти такому рі-
шучому і незламному керманичу, якого ніщо 
не зупинить на шляху до мети. Однак восе-
ни 1933 року ситуація змінилася, і чекісти 
фіксували у своїх спецзведеннях, що Оріш-
ко «халатно ставиться до роботи, що призво-
дить до розвалу колгоспу». От коли люди пух-
ли з голоду і помирали — то нічого, а колгосп 
— то для радянської влади святе: розвалю-
вати те, що з такими труднощами створюва-
лося, не дозволено нікому. 

З’ясувалося, що Орішко поблажливо 
ставиться до частини колгоспників, дає ко-
ней для особистих поїздок. Тоді як іншим 
відмовляє у грубій формі, погрожуючи ви-
ключити з колгоспу, як то було з Андрієм Ро-
маненком і Михайлом Сукладом.

Голова злигався з колгоспником-серед-
няком Іваном Семеновичем Жданом (сином 

колишнього сільського старости) і на пару з 
ним «систематично пиячить». Відтак Ждан 
отримав ряд «хлібних» посад — завгосп, ко-
мірник і касир одночасно. При цьому кол-
госпний обоз прийшов у повну непридат-
ність, ремонтувати його завгосп не збира-
ється, «безконтрольно витрачаючи кошти 
на випивки». Що цікаво: за два місяці до 
того Ждана першим вписали до списку кол-
госпного активу як такого, що бере участь в 
усіх «кампаніях», та й значився він тоді бідня-
ком. Тепер же — і середняк, і син старости…

Тим часом Орішко все частіше став 
з’являтися на людях у п’яному вигляді, вла-
штовував бійки із дружиною, про що ста-
ло відомо всім колгоспникам. Стан справ у 
господарстві голову цікавив усе менше, тож 
трудова дисципліна почала стрімко падати, 
вихід на роботу суттєво скоротився. 6 кол-
госпників придбали коней і почали заро-
бляти на перевезеннях у Чернігові, припи-
нивши, зрозуміло, працювати в рідному гос-
подарстві. Відтак намітилася тенденція до 
збільшення бажаючих іти на заробітки.

Падінням дисципліни пояснюється і по-
жежа 6 жовтня 1933-го, коли необережне 
поводження з вогнем малолітнього сина 
колгоспника Михайла Матвійовича Вла-
сенка призвело до займання хати. А через 
сильні пориви вітру вогонь перекинувся на 
сусідні двори, внаслідок чого погоріли хати 
колгоспників Івана Марцевого, Тимофія Ро-
мановича Власенка і Агафії Василівни Гузь.

Ось так Орішко потрапив у немилість. 
Вочевидь, «кандидата у члени партії», який 
втратив пильність, пожурили і відрядили 
«виправлятися» в інше село. Поки остаточно 
«не угробив» Жавинку та колгосп із «роман-
тичною» назвою «Друга п’ятирічка».

 

Амурно-пісенна 
молотьба в Петрушині 

1933-го
У 1933 році в селі Петрушині Чернігів-

ського району Чернігівської області помер-
ло більше 100 осіб, безпосередньо від голо-
ду — не менше 75-и. А людям запам’ятався 
тодішній голова колгоспу Георгій Федорович 
Садовий, який дозволяв собі різні розкоші, 
вів аморальний спосіб життя. Один із місце-
вих старожилів пригадував: «Люди помира-
ють з голоду, а він у вільний час сидить і на 
гармошці грає, співає частушки, у цій справі 
він був майстер».

Садовий «засвітився» від самого почат-
ку подій 1917 – 1921 років, хоча «потра-
пив у струю» лише тому, що в часи гетьма-
на Павла Скоропадського, коли всі петру-
шинські комуністи повтікали від гріха пода-
лі в Росію, Садовий цього зробити не встиг 
(та й не було за ним ніяких «подвигів», через 
які мав би боятися репресій) і під час обла-
ви був заарештований. Провів кілька міся-
ців у в’язниці, завдяки чому й заслужив сла-
ву палкого революціонера. Зірок з неба не 
хапав, перебував у тіні більш яскравих сіль-
ських лідерів. Але завжди підтримував ко-
муністичну партійну лінію і майже незмінно 
перебував в органах влади, обіймаючи ке-
рівні посади. Тим не менш, на початку 1932-
го опинився поза партією, був виключе-
ний під час однієї з чергових «чисток». Зно-
ву вступив кандидатом у вересні 1932 року 
і невдовзі очолив колгосп «Червоний літак».

За його правління колгосп балансував у 
нижній частині зведень про результати гос-
подарювання. Збирання врожаю влітку і во-
сени 1933 року проводилося абияк, бага-
то хліба загинуло в полові (і це в голодному 
1933-му!). Утім, чого дивуватися, якщо ке-
рівництво було зайняте розвагами. Люди 
змушені були їсти листя дерев, гнилу кар-
топлю, варили конюшину, кору дуба, май-
же щодня того літа в Петрушині хтось поми-
рав голодною смертю. А в цей час керманич 
колгоспу Георгій Садовий і організатор пра-
ці Петро Олександрович Шихуцький практи-
кували нічну молотьбу хліба, для чого бра-
ли в бригаду з молотьби виключно молодих 

дівчат. Не дивно, що час від часу молотарка 
зупинялася на тривалий час і починалися, 
як записано у секретному міліційному спец-
зведенні, «качанія» з дівчатами в соломі. 

«Слава» про подібні розваги швидко 
розлетілася селом. Дійшло до того, що мате-
рі припинили відпускати своїх дочок на мо-
лотьбу, почалися нарікання на адресу прав-
ління колгоспу. До всього, під час такої «мо-
лотьби» багато зерна потрапляло в полову, 
яка не пересівалася і пропадала під дощами 
разом із зерном. На дільниці біля села Тов-
століс у полові залишилося близько 15%(!) 
зерна, яке згнило. А це вже безгосподар-
ність. Якщо на «качанія» з дівчатами пар-
тійне керівництво дивилося крізь пальці, 
то втрати врожаю — це вже серйозно. Са-
довий із Шихуцьким досить швидко пере-
творилися на місцевих «зірок»: їхні прізви-
ща замиготіли на сторінках районної газе-
ти, у протоколах партбюро, навіть «особливі 
органи» присвятили окреме секретне спец-
зведення керівникам, які довели колгосп до 
великих втрат під час збирання врожаю. По-
відомлялося, що в буртах погнила вся кар-
топля, яка була призначена для розподі-
лу колгоспникам на трудодні (оплата праці 
колгоспникам один раз на рік за підсумка-
ми господарювання). Із трудоднями взага-
лі халепа вийшла: вже оголосили про 4 – 5 
кг зернових на трудодень, а вийшло всього 
1,3 кг. Картоплі й того менше — по кілогра-
му. Згнила. Населення ремствувало, окре-
мі колгоспники (Василь Шихуцький, демобі-
лізований червоноармієць Іван Антонович 
Дашко) намагалися порушити питання про 
очевидні неподобства на колгоспних збо-
рах, однак правління — в особі все тих же 
горе-керманичів — не давало їм вислови-
тися.

Чи вгадаєте, як покарали Садового піс-
ля всіх його широко розрекламованих «по-
двигів»? Цілком у дусі того часу: перевели 
головою управи колгоспу «Ленінський шлях» 
(село Терехівка, за 8 км від Петрушина). Але 
й там справи не ладилися. Вже за кілька мі-
сяців, у лютому 1934-го, політвідділ Котів-
ської МТС констатував відсутність позитив-
них зрушень: «Не виконав вказівок началь-
ника Політвідділу про запарку січки, про до-
гляд та охорону коней, чим довів 30% коней 
до поганого стану». Ось лише після цього Са-
дового зняли з посади, а справу на нього 
(вкупі з Шихуцьким) передали до прокура-
тури. Паралельно Чернігівський міськпарт-
ком КП(б)У виключив Садового з кандидатів 
у члени партії. 

На цьому й закінчилася кар’єра Георгія 
Федоровича. Про його подальшу долю нам 
оповів нині покійний односелець Дмитро 
Федосович Сериченко: «Садового судили, і 
він отримав термін два роки. Відбував свій 
термін у Чернігові. Так вийшло, що йому до-
велося возити діжки з фекаліями на звали-
ще за місто, через район П’яти Кутів, де по-
стійно були люди із Петрушина. Він цього ви-
нести не зміг і здійснив втечу. Після чого був 
повторно судимий і знову отримав термін 
два роки. Другу судимість відбував уже не в 
Чернігові. Відбувши термін, прибув додому і 
поїхав на переселення в Амурську область 
із сім’єю».

Садовий — другий типовий «вид» ко-
муністів того часу. Він не тиран: обходився 
без побоїв, не розмахував наганом, ніко-
го не вбивав і не калічив. Але стовідсотко-
вий ледацюга і невдаха у справах, демон-
стрував абсолютну байдужість до страшної 
долі односельців, поруч з якими провів усе 
своє життя. Він навіть не пиячив, лише роз-
важався з дівчатами і наспівував пісень під 
гармошку у людському морі сліз і стогонів.

Насильство 
комуністичних активістів 

проти жінок 
13 листопада 1932 року бюро Чернігів-

ського райпарткому КП(б)У серед інших роз-
глядало питання «Про практику застосуван-

ня у районі репресій по хлібозаготівлях». 
Зрозуміло, без репресій тодішні плани ви-
конати було просто неможливо. А завдяки 
«спецзведенням» і «спецдонесенням» від-
повідних служб райпартком у всіх деталях 
володів інформацією про ситуацію на міс-
цях. 

Оскільки плани нікуди не поділися, від-
мовлятися від репресій ніхто не збирався. 
З огляду на таку важливу обставину, що на-
сильство «не поєднують із відповідною ма-
совою політичною роботою серед колгосп-
ників й сумлінних одноосібників», партійні 
мужі намітили деякі вдосконалення цього 
делікатного процесу: «Райпартком пропо-
нує всім партосередкам, сільрадам та упо-
вноваженим забезпечити обов’язкове по-
єднування заходів репресії із масовою ро-
ботою, добиваючись та організуючи маси 
і громадську думку села на підтримку всіх 
репресивних заходів, що їх застосовують 
проти конкретних осіб, які саботують та 
злісно ухиляються від хлібоздачі».

Тобто людину потрібно не просто товкти 
по голові, вибиваючи хліб, а й супроводжу-
вати процес відповідними коментарями, 
аби оточуючі чітко розуміли, що активісти 
луплять не кого попало, а злісних «нездат-
чиків». А раз так, то це вже не хулігансько-
кримінальні витівки, а державницький 
обов’язок сумлінних громадян. Зрозуміло, 
райпартком сформулював думку якось ко-
струбато. Для тодішніх кадрів, що в пере-
важній більшості аж ніяк не претендува-
ли на Нобелівські премії за видатні науко-
ві відкриття, це вже було занадто розумно. 
Але вони чітко вхопили головну думку: ре-
пресії не тільки не засуджуються, а навпаки 
— їм відкривається «зелене світло». Як на-
слідок, дії місцевих радянських активістів 
ставали все більш брутальними. Насилля не 
тільки не обмежилося тими нещасними, для 
кого норми хлібоздачі стали непідйомними, 
а розходилося, немов кола по воді. Серед 
найбільш незахищених верств населення 
опинилися жінки.

У середині січня 1933 року в селі Сла-
бині сучасного Чернігівського району Чер-
нігівської області секретар сільради Нігов-
ський (син дяка, між іншим) напився і ра-
зом із сільуповноваженим «попрямували 
ночувати до вчительок». Угледівши на поро-
зі таке «щастя», перелякані вчительки вте-
кли з хати до сусідки, Серафими Вікторової. 
Однак бешкетників подібний розвиток по-
дій не зупинив. Ніговський направився до 
Вікторової, виламав двері і розбив став-
ні, увірвався до хати. Господарка здійняла 
крик, тож усе обійшлося «малою кров’ю»: 
зловмисник, лаючись останніми словами, 
розбив лампу, а потім вийшов у двір, де за-
стрелив собаку.

Приблизно тоді ж у сусідньому селі Ко-
зероги сучасного Чернігівського райо-
ну Чернігівської області заступник голови 
сільради (на жаль, у зведенні відсутні його 
ім’я та прізвище), «користуючись владою 
як представник сільради», силою змушу-
вав «мешкати з ним» дочку бригадира Сави 
Кирієнка. Це при тому, що жіночка була за-
міжня. Щоправда, чоловік — із «розкулаче-
них», працював у Чернігові на цегельному 
заводі. Залицяльник приходив уночі до Ки-
рієнка, вимагав свіжу рибу й горілку, ще й 
змушував нещасного батька вночі смажити 
рибу. А дочці погрожував: «Якщо не будеш 
жити зі мною — зітру з лиця землі батька, 
матір і відберу все майно».

На диво, в цьому випадку «нагорі» зре-
агували на ситуацію. Міліція Чернігівсько-
го приміського району отримала команду 
про арешт і проведення слідства. Навряд чи 
«заступник голови сільради» особливо по-
страждав від того, однак жінку, хоч із запіз-
ненням, це врятувало.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної 

пам’яті, 
м. Чернігів

За матеріалами Державного 
архіву Чернігівської області
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Календар всесвітньої історії
6 листопада 
1811 — народився Маркіян Шашкевич, укра-

їнський письменник, голова «Руської трійці». 
1893 — помер композитор Петро Чайков-

ський.
1928 — полковник Джейкоб Шик запа-

тентував електричну бритву. 

7 листопада
Народилися: 1857 — Дмитро Багалій, 

український історик і громадський діяч, 
ректор Харківського університету у 1906 – 
1910 рр. Міський голова Харкова у 1914 – 
1917 рр.

1879 — Лев Троцький (Бронштейн), ро-
сійський більшовицький діяч, голова Петро-
градської ради робітничих і солдатських де-
путатів у 1917 р., нарком іноземних справ у 
1917 – 1918 рр., головком Червоної армії у 
1918 – 1925 рр., надалі — лідер крила анти-
сталіністів. Програвши в боротьбі за владу 
Сталіну, був виключений з партії, висланий 
із країни і вбитий у Мексиці підісланим аген-
том НКВС.

1917 — Жовтнева революція в Росії. 
1940 — у Канаді створено Комітет україн-

ців Канади (КУК).
1944 — Франклін Рузвельт уперше в іс-

торії США обраний президентом на четвертий 
термін.

8 листопада 
1793 — у Парижі для публіки відкрився 

Лувр.
1895 — німець Вільгельм Рентген відкрив 

ікс-промені, згодом названі його ім’ям. 
Народилися: 1877 — Дмитро Вітовський, 

український політик і військовий, полковник 
легіону Українських січових стрільців, пол-
ковник УГА, державний секретар військових 
справ ЗУНР; 1935 — Ален Делон, французь-
кий актор кіно й театру.

9 листопада 
1794 — помер Григорій 

Сковорода, видатний укра-
їнський просвітитель-гума-
ніст, мандрівний філософ, 
поет, педагог.

1882 — у Єлисавет-
граді (нині — Кіровоград) 
п’єсою «Наталка Полтав-
ка» дебютував україн-
ський театр Марка Кро-
пивницького.

1911 — успішне випробування першого у 
світі ранцевого парашута РК-1 конструкції Глі-
ба Котельникова.

1976 — у Києві створена Українська гро-
мадська група сприяння виконанню Гельсін-
ських угод. Її членами-засновниками були 
Микола Руденко (керівник УГГ), Олександр 
Бердник, Петро Григоренко, Іван Кандиба, 
Левко Лук’яненко, Оксана Мешко, Микола 
Матусевич, Мирослав Маринович, Ніна Стро-
ката, Олекса Тихий.

Народилися: 1818 — Іван Тургенєв, ро-
сійський письменник; 1872 — Богдан Лепкий, 
український письменник; 1929 — Олександра 
Пахмутова, радянська композиторка, авторка 
багатьох відомих пісень; 1936 — Михайло Таль, 
радянський шахіст, восьмий чемпіон світу.

10 лиcтопада  
1723 — за наказом російського царя Пе-

тра І заарештований Павло Полуботок, наказ-
ний гетьман Лівобережної України. Він був 
ув’язнений у Петропавлівській фортеці, де й 
помер.

1764 — імператриця Росії Катерина ІІ ска-
сувала гетьманство, передавши всю повноту 
влади в Україні Малоросійській колегії — по-
вністю залежній від царського уряду.

1933 — росіянин Іван 
Бунін став лауреатом Но-
белівської премії з літера-
тури.

Померли: 1838 — 
Іван Котляревський, ви-
датний український пись-
менник, поет і драматург, 
основоположник сучасної української літе-
ратури; 1982 — Леонід Брежнєв, генераль-
ний секретар ЦК КПРС від 1964 р. 

11 листопада 
1821 — народив-

ся Федір Достоєвський, 
російський письменник.

1837 — відкрилася 
перша в Росії залізниця 
загального користуван-
ня. Вона зв’язала Санкт-
Петербург із Царським Се-
лом і мала довжину 27 км.

1918 — завершилася Перша світова ві-
йна. Німецька делегація в Комп’єнському лісі 
(Франція) підписала умови капітуляції. 

1918 — у Польщі регентська рада пере-
дала всю військову владу Юзефу Пілсудсько-
му, призначивши його тимчасовим начальни-
ком держави. Країна, що доти була поділена 
між Росією, Німеччиною і Австрією, повернула 
собі незалежність. Державне свято Польської 
Республіки.

12 листопада 
1929 — народився Зеновій Красів-

ський, український поет, літератор, дисидент, 
політв’язень, який провів у тюрмах і таборах 
загалом 21 рік.

1941 — помер Кость 
Левицький, український 
громадський і політичний 
діяч, публіцист, адвокат. 
Голова уряду (Державно-
го секретаріату) Західно-
української республіки у 
1918 – 1919 рр.

13 листопада 
1708 — російські війська князя Олексан-

дра Меншикова за наказом царя Петра І за-
хопили і знищили місто-фортецю Батурин 
— українську столицю, резиденцію гетьма-
на Івана Мазепи. Були вбиті всі мешканці — 
близько 15 тисяч осіб разом із козацьким гар-
нізоном.

1851 — почала діяти телеграфна служба 
між Лондоном і Парижем.

1851 — у Росії введена в експлуатацію за-
лізниця між Москвою і Петербургом. Відкрит-
тя телеграфного зв’язку між цими містами.

1889 — народився Остап Вишня (Павло 
Губенко), український письменник.

14 листопада
1939 — Верховна Рада УРСР затвердила 

Закон про «возз’єднання» Західної України з 
УРСР.

1994 — відкрився рух між Парижем і Лон-
доном через тунель під Ла-Маншем.

Народилися: 1889 — Джавахарлал Неру, 
перший прем’єр-міністр Індії; 1912 — Андрій 
Малишко, український поет.

15 листопада
1945 — в Аугсбур-

зі (Німеччина) засно-
вано Українську віль-
ну академію наук. Пер-
шим президентом 
УВАН обрано Дмитра 
Дорошенка.

Помер: 1916 — Ген-
рик Сенкевич, польський 
письменник, лауреат Но-
белівської премії 1905 р.

16 листопада
1906 — в Англії запатентована перша кі-

нокамера.
1924 — із Харкова пролунала перша в 

Україні радіопередача.

17 листопада
1869 — у Єгипті офіційно відкрився Су-

ецький канал.
1989 — у Празі виступами на захист де-

мократії і політичного плюралізму розпочала-
ся «Оксамитова революція».

Народився: 1788 — Михайло Щепкін, 
український та російський актор.

18 листопада
1933 — об’єднаний пленум Центрально-

го комітету та Центральної контрольної комі-
сії КП(б)У розглянув питання про «український 
націоналістичний ухил» і ухвалив постанову 
про припинення політики українізації.

19 листопада
Народилися: 1711 — Михайло Ломоно-

сов, російський учений; 1888 — Хосе Рауль 
Капабланка, кубинський шахіст, чемпіон світу 
у 1921 – 1927 рр.

Померли: 1698 — Петро Дорошенко, геть-
ман України (1665 – 1676); 1993 — Леонід 
Гайдай, російський радянський кінорежисер.

Геній людства. Які б не 
складали рейтинги найвидат-
ніших особистостей за всю іс-
торію людства, в перших ряд-
ках незмінно буде Юлій Цезар 
(12 чи 13.07.100 р. до н. е. — 
15.03.44 р. до н. е.).

Геніальний полководець 
і геніальний державний діяч. 
Найвидатніша постать наймо-
гутнішої держави античнос-
ті — Римської, котрий, живучи 
якраз посередині 7-вікової іс-
торії цієї держави, кардиналь-
но «перевернув» її, зробив із 
республіки імперію. Звичай-
но, можна говорити, що таки-
ми стали історичні обставини 
для цього переходу, але тут ми 
вступаємо в нескінченну дис-
кусію на тему «Роль особи в іс-
торії», тобто наскільки людина 
йшла за обставинами, наскіль-
ки творила їх.

За народженням він поєд-
нував дві основні верстви то-
гочасного Риму: по батькові 
належав до давнього знатного 
роду патриціїв, по матері — до 
не менш знатного і впливово-
го роду плебеїв, і цей термін не 
варто трактувати як щось при-
низливе, він означав «народ», 
основна маса вільних рим-
лян, які, повставши свого часу 
проти патриціїв, добилися ве-
ликих прав у державі. Досить 
сказати, що лише із плебеїв 
у республіці могли обиратися 
щороку по два народні трибу-
ни, вищі представники наро-
ду, які навіть могли наклада-
ти вето на рішення могутнього 
сенату. У роду матері Цезаря 
були й народні трибуни. 

Парадокс Цезаря полягає 
в тому, що він, гонористо виво-
дячи власний родовід не лише 
від давньоримських царів, а 
навіть від богів, усією своєю 
політичною діяльністю йшов 
проти олігархату, конкретно — 
сенату, на боці простого наро-
ду, плебсу, а в результаті, по-
долавши олігархію, встановив 
диктатуру. Якій народ, втім, 
підкорився охоче, після сва-
вілля олігархів і затяжної гро-
мадянської війни. 

62 року до н. е. Цезар 
одержав посаду претора. 61 
року до н. е. — управляв Пів-
денною Іспанією. 

60 року до н. е. три видат-
ні політики Риму — Гней Пом-
пей, Марк Красс та Юлій Цезар 
— утворили Перший тріумві-
рат. Це був союз, спрямований 
проти сенату. Триіумвіри поді-
лили між собою керівництво 
провінціями і домовилися під-
тримувати один одного.

Маючи підтримку колег, 
Юлій Цезар організовував вій-
ськовий похід у Галлію (тери-
торія сучасної Франції). У ході 
тривалої Галльської війни (58 
– 50 рр. до н. е.) приєднав до 
Риму величезну територію, ви-
явивши при цьому видатні зді-
бності полководця і політика. 

У 50 році до н. е. Помпей, 
наляканий успіхами Цезаря в 
Галлії, почав схиляти сенат до 
ухвалення рішення про відкли-
кання Цезаря із завойованих 
земель, і 1 січня 49 року до н. е. 
сенат ухвалив відповідний на-
каз. У розпорядженні Гая Юлія 
було лише два легіони (близько 
10 тисяч воїнів). Перебуваючи 
біля кордонів Італії, він розу-
мів, що, перейшовши річку Ру-
бікон на чолі війська, розпочне 
громадянську війну. Зважив-
ши всі «за» і «проти», зі слова-
ми «Жереб кинуто!» — Цезар 
переправився на той бік річки. 

У Греції поблизу міста Фар-
сал у 48 році до н. е. відбулася 
битва двох видатних римських 
полководців. Військо Цезаря 
мало 34 тисячі піхоти і 1400 
вершників, військо Помпея — 

60 тисяч піхоти і 7 тисяч кінно-
ти. Помпей зазнав поразки і 
втік до Єгипту, але там був уби-
тий за наказом царя.

Цезар із 25 кораблями по-
плив до Александрії. У Єгип-
ті він затримався на півроку, 
щоб упорядкувати життя краї-
ни. Тоді в єгипетській королів-
ській родині почалася війна 
за владу. Молодий Птолемей 
XIV зчепився зі своєю стар-
шою двадцятирічною сестрою 
Клеопатрою. Цезар став на 
бік останньої і зробив її цари-
цею. На той час уже мав близь-
кі стосунки з Клеопатрою і на-
віть хотів узяти її собі за дру-
жину, при тому, що був одруже-
ним. Син Клеопатри і Цезаря 
отримав ім’я Цезаріон.

У серпні 47 року до н. е. Це-
заря проголосили диктатором 
на 10 років, але щороку він 
обирався консулом — це най-
вища посада в Римі, кожен рік 
обирали на неї по два консули. 
Тоді «диктатором» називали лю-
дину, яка організовує боротьбу 
проти зовнішнього ворога. 

Головною метою політики 
Цезаря було відновлення ста-
більного життя держави після 
громадянських воєн. Він ви-
дав ряд законів про устрій міст 
у провінціях, про безкоштов-
не роздавання хліба, а також 
закон проти розкоші, за яким 
було заборонено носити пур-
пуровий одяг і перли.

Гай Юлій Цезар необмеже-
но користувався своєю вла-
дою, реформував управу про-
вінцій, намісниками яких при-
значав своїх людей.

Число членів сенату Цезар 
збільшив до 900 і ввів до нього 
багатьох своїх старшин, навіть 
нижчого ступеня, і чужинців із 
Галлії та Іспанії. У сенаті він за-
ймав перше місце і мав пер-
ше слово. Сенат утратив уся-
ку державну ініціативу і тільки 
брав до відома те, що постано-
вив усемогутній диктатор. Не 
мали значення також народні 
збори. Імператор не скасував 
їх, але як диктатор мав право 
скасувати кожну їхню ухвалу, 
котра йому не подобалася. 

Також Цезар розпочав ши-
року колонізацію Італії. Він ви-
купив багато земель і розсе-
ляв на них ветеранів своїх ар-
мій та безземельних селян, 
узяв також під свою опіку на-
селення італійських міст і ви-
дав нові муніципальні закони.

Нові колонії Цезар ство-
рював і у провінціях Галлії, Іс-
панії, Африці, місцями у Греції 
та на Сході. Мешканцям про-
вінцій він щедро роздавав 
римське громадянство.

Цезар розпочав велике 
будівництво в Римі — збудова-
ний новий форум назвали його 
іменем. Для сенату побудував 
новий будинок для засідань. 
Також почали зводити новий 
будинок для народних зборів 
на Марсовому полі. Мав за-
дум Цезар побудувати також 
великий театр і публічну біблі-
отеку, заснувати новий порт в 
Остії в гирлі Тібру, проектував 
нові дороги в Італії та провінці-
ях, задумував і заснування но-
вих міст. А кордони римських 
володінь хотів пересунути за 
Дунай, завоювавши германів, 
скіфів та інші племена.

У 45 році до н. е. за нака-
зом Юлія Цезаря було прове-
дено реформу календаря. Ка-
лендар у Римі вели спеціаль-
ні жерці. За багато років вони 
дуже заплутали лік днів. Це-
зар, який особисто цікавився 
астрономією, вирішив запро-
вадити в республіці докладні-
ший єгипетський календар. З 
роком на 365 днів, а високос-
ним — на 366. 

Цезар був і письменником. 
Із його творів збереглися «За-
писки про галльську війну» — 
7 книг, «Записки про грома-
дянську війну» — 3 книги.

Незадоволені республі-
канці, яким не подобалося 
возвеличення диктатора, під-
готували заколот. Цезаря вби-
ли 15 березня 44 року до н. е. 
на засіданні сенату. Змовники 
кинулися з усіх боків. Цезар 
боронився, але, коли поба-
чив серед змовників одного зі 
своїх близьких друзів — Бру-
та, закрив собі обличчя тогою 
і перестав боронитися. За ле-
гендою, останніми його сло-
вами були: «І ти, Бруте?» Сим-
волічно, що він упав мертвий 
під статуєю свого одвічного 
суперника Помпея, отримав-
ши 23 рани, бо кожний змов-
ник заприсягся взяти участь у 
самосуді.

Убивство Цезаря віднови-
ло громадянські війни в Римі.

Дехто вважає Цезаря пер-
шим римським імператором, 
інші кажуть, що він лише під-
готував підвалини імперії, і 
першим імператором вва-
жають його наступника, вси-
новленого Цезарем внучато-
го племінника (онука сестри) 
Октавіана Августа. А титул 
«імператор», який присвої-
ли римляни Цезарю, в ті часи 
мав тільки військове значен-
ня, так вшановували головно-
командувачів усієї армії Риму. 
Більш певно можна стверджу-
вати, що правління Цезаря 
було переходом від республі-
ки до імперії. 

Цікаве 
про Юлія Цезаря

Коли в Римі пішли чутки, 
що до дружини Цезаря зали-
цяється один знатний римля-
нин, імператор негайно роз-
лучився з нею. Йому казали, 
що дружина вірна чоловікові, 
що це лише плітки, на що Це-
зар рішуче відповів: «Дружи-
на Цезаря має бути поза підо-
зрами». 

Вирішальна битва грома-
дянської війни між війська-
ми Гая Юлія Цезаря і сена-
том республіки відбулася в Іс-
панії при Мунді. Тут Цезар не 
лише керував армією як пол-
ководець, а й особисто бив-
ся як рядовий воїн. Він сказав 
про цю битву: «Я багато разів 
бився за перемогу, але цього 
разу — за життя».

Гай Юлій Цезар був дуже 
суворим щодо воїнської дис-
ципліни, але водночас постій-
но дбав про своїх воїнів і по-
діляв з ними всі незгоди війн. 
Солдати безмежно поважали 
свого полководця і були гото-
ві померти за нього. 

Деякі дослідники ствер-
джують, що Марк Брут, один 
із керівників змови проти Це-
заря, був його позашлюбним 
сином.

Майже всі учасники вбив-
ства Цезаря загинули у грома-
дянських війнах  наступними 
роками, деякі закололи себе 
тими ж кинджалами, якими 
вбили імператора. 

Видатні особи світової історії

Юлій Цезар

Григорій 
Сковорода

Іван Бунін

Федір 
Достоєвський

Кость
Левицький

Генрик
Сенкевич
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Дзвоню Осі Сло-
бодянському, старому 

приятелеві: «Так, мовляв, і 
так, що робити?» «Юлечко, — 
каже Ося, — я дружу з цією 
сім’єю вже 15 років, буваю у 
них удома. Юра і Оля — пре-
красні люди. Але дітей Бог їм 
не дав, вони давно вже не чо-
ловік і дружина, три роки, як 
сплять у різних кімнатах! Оля 
собі, а Юрко собі на сторо-
ні когось мають. Ти цю сім’ю 
не розбиваєш. Там давно все 
розбито. Твоя совість буде 
чис тою і перед людьми, і пе-
ред Богом».

Так що я не відбивала чо-
ловіка в Кусенко. Юрко сам 
зробив вибір.

— Нелегко, напевно, бути 
красивою жінкою. Прихиль-
ники, особливо високопо-
ставлені. Вам же не раз дово-
дилося брати участь у святко-
вих московських концертах?

— О так! Я тільки на те-
левізійних «Блакитних вогни-
ках» виступала 15 разів. Од-
ного разу навіть із Микитою 
Хрущовим вальс танцювала! 
Зустрічали Новий рік у Геор-
гіївському залі Кремля. Сто-
ли накриті стояли, виступали 
Юра і Фіма, я з піаністом Мат-
вієм Басовим. Потім стали 
святкувати. Сидимо, випива-
ємо, заграла музика. Танцю-
вав Хрущов прекрасно. Жар-
тував, розповідав смішні бай-
ки. Ніяких вульгарностей собі 
не дозволяв. Весела, цікава 
людина. Інші високопостав-
лені керівники теж поводи-
лися цілком коректно. Бояли-
ся Юри. А він нікого не бояв-
ся. Ні, напролом не ліз. Кожну 
свою програму вони з Фімою 
перед прем’єрою показува-
ли секретареві ЦК з ідеоло-

гії. Особливо інтермедії, при-
свячені політичним святам. 
Якісь гострі місця під час про-
слуховування замовчували. У 
Києві «недозволені розмови» 
зі сцени не промовляли, зате 
на гастролях відривалися на 
всю котушку! Потім, прав-
да, на килим у високі кабіне-
ти ходили. Але їм ніхто нічого 
не міг зробити. Так інакше па-
костили!

Коли чиновники вшос-
те викреслили моє прізвище 
зі списку артистів, представ-
лених до почесного звання, 
Тимошенко скипів. Я заспо-
коювала його: головне, щоб 
народ любив.

Для мене найважливіше 

те, що з чоловіком ми про-
жили душа в душу 26 років, 
поки Юрко не помер. На га-
стролях в Ужгороді пізньої 
осені 1986-го йому стало по-
гано після концерту. Інфаркт. 
Поклали в лікарню. Через мі-
сяць виписали. Ніби все до-
бре, можна повертатися в 
Київ. Приїхали на вокзал, 
Юрко був щасливий. Від ра-
дості на пероні «стрельнув» у 
когось сигарету (палити йому 
найсуворіше заборонили, я 
перевіряла всі кишені, тум-
бочку). Зробив затягування і 
впав. Та сама машина, на якій 
ми їхали на вокзал, відвезла 
нас назад до лікарні. І неза-
баром Юри не стало: важкий 
інсульт.

За весь час нашого жит-
тя ми не сказали один одному 
жодного грубого слова. Ніхто 
з нас не намагався керува-
ти в сім’ї. Купили невелику — 
три сотки — діляночку в селі 
Осокорки, біля Дніпра, із кри-
хітним, схожим на теремок, 
дерев’яним будиночком без 

опалювання. Сад леліяли. Си-
нів хороших виростили. Прав-
да, старший потім трагічно 
загинув — це мій вічний біль. 
Але радує молодший син, 
Юра, він юрист-міжнародник, 
моя опора. Старший онук, 
Саша, теж юрист-міжнарод-
ник. Середній, Данило, закін-
чив четвертий клас. А в січні 
народився третій — Георгій. 
Як дід, який спочатку був так 
записаний у метриці.

— Машина у вас з Юрієм 
Трохимовичем була?

— Так. Чоловік хотів пре-
стижну, купив у Москві іно-
марку величезну — «Додж 
Крайслер». Правда, їздив по-
гано. Одного разу ворота ча-
вунні розбив. Іншим разом 
із трамваєм зіткнувся — так 
трамвай перекинувся. Юра 
більше любив доглядати за 
машиною, ремонтувати, щось 
майструвати. У нього була 
купа різного інструменту. Сам 
зробив мені високу, до стелі, 
шафу зі сходами — в ній збе-
рігалося 60 пар сценічного 
взуття. А машину переважно 
водила я. 

Після смерті Юри я пере-
стала співати. Фіма Березін 
захворів і теж незабаром ки-
нув сцену. А коли зовсім за-
недужав, поїхав в Ізраїль до 
дочки. Вони з чоловіком були 
однолітками, разом пройшли 
війну. Більше півстоліття пра-
цювали удвох — дивовижний 
випадок! 

Коли ми з Сашею Поно-
марьовим, Колею Мозговим 
і Наташею Могилевською їз-
дили в Єрусалим, я подзвони-
ла Фімі в Тель-Авів. Він мене, 
спасибі, впізнав, згадав, за-
плакав, хотів зустрітися. Але 
зрозуміти його мову було вже 
важко. І незабаром, навесні 
2004 року, він помер.

Володимир ШУНЕВИЧ
(«Факти», 02.06.2009)

* * *
Настане день один звичайний,
Який триватиме лиш мить.
Мов на вогні нагрітий чайник,
Душа востаннє закипить.

Загине звук у мертвій тиші,
Де вірші схочеться зім’ять,
А біль, котрого ти слабкіший,
Твоїм підпишеться ім’ям.

І та, що вигадав, далека,
Не припаде вже до плеча.
І, як паломникові Мекка,
Тобі відкриється печаль.

Мов білий птах над чистим плесом,
Над серцем туга закружля.
І полосне прозріння лезом
Надій невиправданих шлях.

* * *
Тривожний погляд, незатишний дім —
Ось що надбав ти за життя для себе.
Приклав, немов на рану антисептик,
До серця руку, звеселившись тим.

Чи то не гріх — про все оте дзвонить
Словами, мов у великодні дзвони?
Але солодкий світ стає солоним
І власна невлаштованість болить.

А міг надійне ж місце віднайти
І заплатить зусиль ціну дешеву.
У смутний час — нічого за душею,
Лиш три знамення хресного персти.

* * *
Душа — мов пес, що хтось із дому вигнав.
Хотів писати — ні рядка, ні рими.
Дерева голі стукали у вікна
Гілками, ніби пальцями твоїми.

Шептав ім’я, і захлинались звуки,
Тоді покликав — думав, що ти поряд.
В дерев зимових невсипущі руки —
Шкребуться в шиби; ніби ти, говорять.

Одяг пальто і виглянув за двері:
Надворі вітру завивання й пустка.

Нікого. Невгамовний спогад свердлить,
Що я давно з тобою розминувся.

Монолог рідкісного птаха
Я — рідкісний птах. Щоб не збитися з обліку,
Кільцюють мене на межі століть.
У книзі Червоній під знаками оклику
Ім’я по латині стоїть.

Не зломлять завії і голоду жах,
Та виб’ють мене, дробом цілячи в тіло.
Душа вже давно в далечінь відлетіла.
Кому вона треба, пташина душа?!

Крильми розбиваючи небо безкрає,
Летіти до сонця бажаю щомить.
Моє передсмертя німотною раною
У книзі Червоній щемить.

Цвіте бузок
Цвіте бузок. Здивований стою
Перед темно-рожевими свічками,
Чотирипелюстковими значками
Долоню прикрашаючи свою.

Усіх бузкові пахощі п’янять.
«Колись в дитинстві, — згадувала мати, — 
Любили ми по пелюстках гадати:
Щасливий буде, хто їх знайде п’ять».

Я вірю теж в легенду для дітей,
Тому й шукаю підходящу квітку,
За гілкою відламуючи гілку,
Хоч моє щастя десь іще цвіте.
Далеко десь, на іншому кущі.
І радісно-бузково на душі.

* * *
Квітуче поле перейду
І ноги помочу у росах.
А потім, як трава в покоси,
На рідну землю упаду.
І буде все так, як було —
Те ж небо в вічності на чатах
І тим же Ангелом Печаті
Моє помічене чоло.

* * *
Ти сьогоднішня, я вчорашній,
Ти ще квітка, а я вже плід.
На розпеченім траурі вулиці нашої
Тополині сніги замітають твій слід.

На розпеченім траурі, на асфальті —
тополині сніги, тополині сніги…
Мила і втрачена, стань на пораді: 
чим-бо мені платити борги? 

День мій теперішній і майбутній, 
кожен мій спомин тобою мічений.
Як же це, люди? Як же нам бути?
Невже це банкротство любові вічної?
Коли котиться сонце над теплим снігом 
у провеснений білий світ, 
тільки очі закрию і бачу, ніби
ти вже річка, а я ще лід.

Мелодія 
Першої ночі опісля весілля 
снилася скрипка, легка і тендітна.
Наче так тихо до рук моїх сіла, 
мовби так звично і непомітно.

Пальці, мов птахи, осліплені полум’ям, 
пальці, що пестили камінь і сталь, 

ніжно і стомлено, гнівно і зболено 
впали на очі твої і вуста.

Сонячним грифом дівочого тіла 
руки по трепетних струнах летіли.
Десь аж на дні, аж на самому споді, 
скресла від криги забута мелодія.

Доле, навіщо ці знаки запитання: 
хто кого зрадив? Та хто кого втратив?
Всі зберемось під могильними плитами, 
праведні й грішні, до судної ради.

Всіх нас покарано буде без винятку, 
вас і її, і мене і «та інших», 
вічною пам’яттю, в кращому випадку, 
віщою пам’яттю, в гіршому.

Тоді, як усіх нас, і вірних, і вітряних, 
у спомин, як в сховище, нестимуть ноги, 
жінка нечемна з порожніми відрами
мовчки перейде дорогу.

Другої ночі опісля весілля,
мовби летілося, спалося.
Снилось, що скрипка над нами висіла, 
а потім струна, 
лиш одна, 
сперш озвалася, 
а тоді обірвалася.

Саме так: кумиру міль-
йонів жінок, кінозірці і секс-
символу 1960 – 1980-их ро-
ків 8 листопада виповнюєть-
ся рівно 80. Але видатний ак-
тор французького і світового 
кіно, режисер, продюсер, 
сценарист і далі в творчому 
пошуку, в роботі. 

Мільйонам глядачів у 
всьому світі Ален Делон, зви-
чайно ж, відомий насампе-
ред як блискучий актор, який 
у півтора сотнях фільмів зі-
грав і благородних лицарів, 
і спритних негідників, і тонкі 
психологічні характери — це 
взагалі унікально різнопла-
новий актор. 

Ален Фаб’єн Морис Мар-
сель Делон народився в пе-
редмісті Парижа, а дитинство 
пройшло в невеликому міс-
течку Бур-ла-Рен, куди пере-
їхали його батьки. 

В юності Ален перепробу-
вав різні професії, якийсь час 
служив у французькій армії і 
зберіг вдячність до цієї служ-
би за сувору школу життя. 

Акторський дебют Делона 

відбувся 1957 року в фільмі 
Іва Алегре «Коли втручаються 
жінки». Далі йдуть понад пів-
століття напруженої праці в 
кіно і театрі, численні нагоро-
ди кінофестивалів.

З величезного творчо-
го доробку актора радян-
ським глядачам було відо-
мо не так багато. Найбіль-
ше запам’ятався він у фільмі 
«Рокко і його брати», а також 
у ролі благородного лицаря-
розбійника Зорро. 1981 року 
на екрани вийшов радян-
ський політичний детектив 
«Тегеран-43», де Ален Делон 
зіграв роль комісара фран-
цузької поліції. 

Актор знімався у кращих 
режисерів Франції та Італії. 
Помітними віхами його твор-
чості стали фільми «На яскра-
вому сонці» Рене Клемана, 
«Затемнення» Мікеланджело 
Антоніоні (тут його партнер-
кою була Моніка Вітті), «Мело-
дія з підвалу» Анрі Вернея, де 
знімався і Жан Габен, «Лео-
пард» Віконті. Також помітни-
ми стали ролі в фільмах «Са-

мурай», «Повернення Каза-
нови». 

1998 року на екрани ви-
йшла кримінальна комедія 
Патріса Леконта «Один шанс 
на двох» з Аленом Делоном, 
Жан-Полем Бельмондо і Ва-
нессою Параді в головних 
ролях. 

Від єдиного офіційного 
шлюбу з Наталі Бортеллі, що 
тривав з 1964-го по 1968 
роки, Делон має сина Ентоні, 
також актора. Потім Ален Де-
лон ще двічі був у цивільному 
шлюбі, від другої дружини має 
дочку, теж актрису, і сина. 

Юлія ПАШКОВСЬКА: «У Москві чоловік купив 
величезний «Додж Крайслер», але їздив погано. 
Якось зіткнувся із трамваєм — так трамвай перекинувся»

Ален Делон: 80-річчя

бббббббодя
ппприятел
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Поезія лауреатів премії 
імені Михайла Коцюбинського

Продовжуємо знайомити читачів із поезією лауреатів обласної літературно-мис-
тецької премії імені Михайла Коцюбинського. Торік у Чернігові видана «Антологія 
творів лауреатів премії імені М. Коцюбинського. Поезія». З неї і друкуємо ці твори.

Кашка Володимир Васильович народився 14 липня 1954 року в селі 
Дубовий Гай Прилуцького району Чернігівської області в сім’ї колгоспників. 
За плечима Володимира Кашки — служба у війську, робота журналістом, тес-
лею, кочегаром, учителем, моряком рятувальної служби, охоронцем і т. д. За-
очно навчався в Московському літературному інституті імені М.Горького й 
успішно закінчив його 1984 року. Надавали Кашці свої сторінки «Літератур-
на Україна», «Молода гвардія», «Літературний Львів», житомирський часопис 
«Авжеж», львівські журнали «Дзвін», «Світовид», «Кур’єр Кривбасу» та ін. Пара-
лельно з поезією писав прозу, скомпонував роман «Житло», опублікований у 
6,7,8 книгах часопису «Сучасність» за 1995 рік і визнаний редакцією кращим 
романом року. Автор підготував до друку другу частину роману, названу «Кар-
тотекою пана Альфи». Видав книжку для дітей «Уроки сірої качки», збірку поезій «Моделі обріїв».

Помер Володимир Кашка 2006 року. 

Крачило Олексій Володимирович народився 22 березня 1965 
року в селі Карасинівці Козелецького району. Навчався в Київському по-
літехнічному інституті, який закінчити не вдалося через тяжку хворобу. 
Продовжував займатися самоосвітою і здобув глибокі знання на терені 
літературознавства. Працював у пресі. Нині очолює Козелецьке районне 
літоб’єднання ім. Василя Нефеліна. Видав дві поетичні збірки — «Аксіоми 
серця» та «Константа небайдужості». Лауреат премії імені М.Коцюбинського 
2011 року. Живе у с. Карасинівка Козелецького району.
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Несподівані 
думки
 За браком багатств 

нація тільки бідна, за бра-
ком патріотизму нація жа-
люгідна. (П. Буаст)

 Патріот завжди по-
винен бути готовий захис-
тити свою країну від її уря-
ду. (Едвард Еббі)

 У політиці доводить-
ся зраджувати свою кра-
їну або своїх виборців. Я 
надаю перевагу другому. 
(Шарль де Ґолль)

 Немає нічого гіршо-
го, ніж блукати в чужих кра-
ях. (Гомер)

 Якщо дружина тебе 
зрадила, то радій, що вона 
зрадила тебе, а не вітчизну. 
(Антон Чехов)

 Коли свобода зни-
кла, залишається ще краї-
на, та вітчизни вже немає. 
(Франсуа Рене де Шатобріан)

Було колись...
Ейнштейн їхав у поїзді. 

Відчувши голод, пройшов 
до вагона-ресторану. Узяв-
ши зі столу меню, вчений 
почав шукати свої окуляри. 
Не знайшовши їх, він звер-
нувся із проханням до офі-
ціанта прочитати список 
страв уголос. Офіціант із 
глибоким співчуттям поди-
вився на солідного, сивого, 
добре вдягненого чолові-
ка, похитав головою і тихо 
промовив: «Пробачте, дуже 
шкода, але я також не вмію 
читати».

* * *
Вольтер, присутній на 

благодійному концерті, 
терпляче слухав співака-
любителя, а потім, не ви-
тримавши, голосно промо-
вив:

— Усе-таки цей співак 
дуже фальшивить.

— Він не винен, — по-
яснив сусід. — Бідолаха від 
народження трохи недочу-
ває.

— То, може, час йому 
сказати, що арія вже скін-
чилася?

Куточок 
гумору

Дружина відвідала чо-
ловіка у в’язниці: 

— Ну як ти тут? 
— Як удома: вийти ні-

куди не можна і їжа також 
паскудна. 

* * *
Двоє приятелів вива-

люються з ресторанчика.
— Василю! Ну, яка в 

тебе душа... широка... Такі 
чайові відвалив швейцару!

— Миколо! Та що там 
чайові! Ти подивися, яке 
мені пальто дали!

* * *
Водолаз працює на дні 

моря. Раптом чує в навуш-
никах голос із корабля: «Пе-
тре, негайно відійди кудись 
убік — ми тонемо!!!» 

* * *
Директор банку запи-

тує в бухгалтера, що вла-
штовується на роботу: 

— Скільки ви пропра-
цювали на останньому міс-
ці роботи? 

— Чотири роки. 
— Непогано. А чому 

звільнилися? 
— По амністії. 

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:

ФОП Антоненко П.Я., ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» 

МФО 353586, № 26001051412408

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Цей універсальний оцет

Для відклеювання етикетки. Змочити губку для миття по-
суду в злегка підігрітому столовому оцті і прикласти її до наклей-
ки. Вона дуже просто відклеїться, не залишивши ніяких слідів.

При позбавленні від неприємних запахів. Ганчіркою, 
змоченою в оцті, протерти поверхню холодильника або шафи, 
де присутній неприємний запах.

При видаленні накипу. Прокип’ятіть у чайнику воду, до-
давши в неї оцет.

Якщо на пензлику засохла фарба. Закип’ятити невелику 
кількість оцту в каструлі, опустити пензлик, злегка потерши об 
дно, і фарба зійде.

При митті скла, пластику і хрому. Розвести навпіл оцет з 
водою і протерти брудну поверхню скла. Щоб очистити вироби 
з нержавійки і хрому, треба трохи оцту змішати з содою.

При усуненні засмічення. Якщо в трубах утворилося за-
смічення, не потрібно відразу вдаватися до послуг сантехніка. 
Можна використати оцет: висипати в злив, що засмітився, 3/4 
склянки соди і залити її 1/2 склянки оцту. Через 30 хвилин за-
лити стік окропом. 

При позбавленні від мурах. Змішати оцет з водою у спів-
відношенні 1:1 і протерти те місце, де з’явилися мурахи. Оцет 
знищить сліди мурах, і на це місце не прийдуть їхні родичі.

При зберіганні букетів. Щоб букет квітів довше зберігав-
ся свіжим, воду, в якій стоять зрізані квіти, треба додати 2 сто-
лові ложки оцту.

Найшвидша стрижка  Найшвидша стрижка  
26 листопада 1999 р. на зйомках благо-

дійної телепередачі Бі-Бі-Сі, присвяченої ді-
тям, у залі ратуші Саутхемптона (Великобри-
танія) англієць Тревор Мітчелл обстриг голову 
за 1 хв. 13 с.

Найшвидший біг Найшвидший біг 
задом наперед  задом наперед  
Індієць Арвінд Пандія пробіг задом напе-

ред по Америці від Лос-Анджелеса до Нью-
Йорка, подолавши 2400 км за 107 днів (від 
18 серпня по 3 грудня 1984 p.). Він пробігав 
у середньому по 22,5 км за день.

Швидкісний балакун Швидкісний балакун 
22 вересня 1990 р. у програмі британ-

ського телебачення Ай-Ті-Ві «Mouth Motor» 
(«Рот-мотор») англієць Стів Вудмор вимовив 

595 слів за 56,01 с (637,4 слова за хвили-
ну). Більшість людей говорить зі швидкістю 
60 слів за хвилину, по слову за секунду. У 
збудженому стані швидкість мовлення може 
зростати від 120 до 150 слів за хвилину.

Найстаріша на повітряній кулі Найстаріша на повітряній кулі 
26 вересня 1996 р. англійка Флоренс 

Лейн (1894 – 1999) у віці 102 років 92 днів 
пролетіла 3 км над Кастом (Нова Зеландія) на 
повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям.

Найстаріший парашутист Найстаріший парашутист 
Норвежець Берн Меланд (народив-

ся 1899 р.) виконав свій перший парний 
стрибок із парашутом у віці 100 років і 
21 день, стрибнувши з висоти 3200 м над 
аеропортом Ставангер (Норвегія) 8 ве-
ресня 1999 р.

 Зозуля відкладає різнобарвні яйця.

 Щороку на землі осли вбивають більше людей, ніж 
гине в авіакатастpофах.

 У сні ви спалюєте більше калоpій, ніж під час перегля-
ду телевізоpа.

 Венеpа — єдина планета Сонячної системи, яка обер-
тається пpоти годинникової стpілки.

 Яблука краще, ніж кава, допомагають прокинутися зранку.

 Серед людей, що публікують шлюбні оголошення, 35 
відсотків уже одружені або заміжні.

 Коpову можна змусити піднятися сходами, але немож-
ливо змусити спуститися.

 90 відсотків нью-йоpкських таксистів — імігранти.

 Слон — єдина тварина, що не вміє підстрибувати.

Золотий фонд української естради

Ніна 
Матвієнко 

Співачка Ніна Митрофа-
нівна Матвієнко народилася 
10 жовтня 1947 року в с. Не-
ділище Ємільчинського райо-
ну на Житомирщині. З 11 ро-
ків навчалась у школах-інтер-
натах для багатодітних і сиріт 
(у родині було одинадцятеро 
дітей).

1966 року вступила до 
вокальної студії при Держав-
ному заслуженому україн-
ському народному академіч-
ному хорі імені Г. Верьовки, 
відтоді до 1991 року — його 
солістка.

1975 року закінчила філо-
логічний факультет Київсько-
го державного університету 
імені Т. Шевченка.

Від 1991-го — солістка 
камерного оркестру «Київ-

ська камерата».
Від 1999-го — викладає 

в Національному університеті 
культури та мистецтв.

Від 1968 року Ніна Матві-
єнко співає у вокальному тріо 
«Золоті ключі». Також плід-
но працювала з ансамблями 
«Мрія», «Березень», «Кобза», 
хором «Хрещатик», академіч-
ною капелою «Думка», інши-
ми колективами. 

Лауреат конкурсу «Мо-
лоді голоси» (Україна, 1978), 
Все світнього радіоконкур-
су фольклорних пісень у Бра-
тиславі (1979), Всесоюзно-
го телеконкурсу «З піснею по 
життю» (1979), лауреат Дер-
жавної премії України імені 
Т. Шевченка (1988). 1978 
року їй присвоєно звання за-
служеної, а 1985-го — народ-
ної артистки України.

У репертуарі співачки пе-

реважають українські народ-
ні пісні: календарно-обря-
дові, побутові, ліричні тощо. 
Є також і твори українських 
композиторів. Величезну по-
пулярність мали пісні «Дикі 
гуси», «Чарівна скрипка», «Піс-
ня про матір».

Ніна Матвієнко брала 
участь у телевиставах, музич-
них фільмах, художніх фільмах 
«Солом’яні дзвони», «Пропала 
грамота», «Звинувачується 
весілля», «Золоте весілля». 

1995 року з американ-
ським театром La Маmа Е.Т.С. 
зіграла 16 вистав у Нью-
Йорку (США).

Новели Ніни Матвієнко 
друкувалися в журналах. 

Від 1967 року співачка 
гастролювала з концертами 
у Мексиці, Канаді, США, Че-
хії, Польщі, Угорщині, Фінлян-
дії, Кореї, Франції, країнах Ла-
тинської Америки.

Має багато платівок, ком-
пакт-дисків.

2005 року Ніні Матвієн-
ко присвоєно звання Героя 
України.

У 1971 році вийшла заміж 
за художника Петра Гончара, 
сина відомого українського 
фольклориста й етнографа 
Івана Гончара.

Подружжя має трьох ді-
тей: синів Івана (нар. 1973), 
Андрія (нар. 1974) і доньку 
Антоніну (нар. 1981). Сини пі-
шли шляхом батька, обидва 
вони — художники. У 2005 
році Іван Матвієнко постриг-
ся в ченці. Донька Антоніна — 
співачка.

Улюблені пісні

Î÷³ âîëîøêîâ³
Музика: Степан Сабадаш
Вірші: Анатолій Драгомирецький

Я іду багряним садом,
Туман ляга на лист опалий.
Тут колись ходили рядом,
А навкруги — весна буяла!

Приспів:
Ой ви очі волошкові,
Мов троянди, пелюстки-вуста,
Стан твій ніжний, смерековий,
Ти веснянко моя чарівна.

Не забуть мені тi ночі,
Цілунок вуст твоїх медових,
Тільки серце серцем хоче
Вуста твої відчути знову!

Приспів.

Дні ідуть, літа минають,
Душа зове: «Прийди, кохана!»
Ти повернешся, я знаю,
Моя любов, моя жадана!

Приспів.

Äóø³ êðèíèöÿ
Музика: Олександр Морозов
Вірші: Андрій Демиденко

Висиха душі криниця,
І життя як не було,
Якщо раз чи два на місяць 
Не поїду у село.                           (2)

Приспів:
Як побачу рідну хату —
Завеснію, наче цвіт.
Здрастуй, мамо, здрастуй, тату, 
І мого дитинства світ!                        (2)

Сяду з вами на порозі,
Поклонюся я землі.
Стану справжнім, як природа,
Як вечеря на столі.                         (2)

Приспів.

І хоч так мені привітно,
Та щемить душа сама.
Я ще літо, я ще літо, 
А батьки уже зима.     (2)

Приспів.

ецький

та,
ий,
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Долучайтеся до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»

Просимо надати допомогу пальним або коштами на 
підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фонду 
«Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає укра-
їнській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими реквізитами:
у гривнях — благодійний фонд «Захистимо Україну!», ПАТ 

«КРЕДОБАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, рахунок 
2600201586536.

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

Beneficiary: Acc_2600201586536_CF «DEFEND THE 
UKRAINE» name Одержувач: рахунок відкритий у ПАТ «Кредо-
банк». Для юридичних осіб – назва одержувача та адреса.

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


