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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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Ігор Вдовенко — новий голова 
Чернігівської обласної ради
23 листопада відбулася перша сесія Чернігівської об-

ласної ради, обраної на місцевих виборах 25 жовтня. У 
складі ради — 64 депутати, які на першому засіданні й об-
рали голову обласної ради. Був обраний Ігор Станіславович 
Вдовенко, депутат від партії «Блок Петра Порошенка «Солі-
дарність», начальник обласного управління освіти і науки. 
За нього проголосували 35 депутатів: крім БПП, кандидату-
ру також підтримали депутати Аграрної партії і партії «Наш 
край». Ігор Вдовенко — з міста Щорса, народився 13 берез-
ня 1968 року. 

29 голосів набрав Олег Авер’янов, депутат від Радикаль-
ної партії Олега Ляшка, заступник начальника управління 
Державної служби з надзвичайних ситуацій по Чернігівській 
області. Крім однопартійців, його кандидатуру підтримали та-
кож депутати від партії «Батьківщина». 

Першим заступником голови обласної ради обраний де-
путат від партії «Наш край» Валентин Мельничук, котрий і в 
попередній раді обіймав цю ж посаду. 

Міським головою Чернігова 
обраний Владислав Атрошенко

Такі підсумки другого туру виборів 15 листопада. За кан-
дидата від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», на-
родного депутата України Владислава Атрошенка проголо-
сували 53201 виборець — 51,5% голосів від тих, хто взяв 
участь у голосуванні. 

Діючий міський голова Олександр Соколов отримав 
44560 голосів (43,2%). Таким чином, Соколов, який багато 
років очолював міську владу, пішов у відставку. Більше поло-
вини виборців міста на голосування не прийшли. 

Атрошенко Владислав Анатолійович народився 5 грудня 
1968 року в м. Чернігові. Закінчив Харківський авіаційний ін-
ститут, згодом — Національну академію державного управ-
ління при Президентові України.

Активно займався бізнесом. Голова наглядової ради ВАТ 
«Хліб Києва». З лютого по грудень 2005 року був головою 
Чернігівської обласної державної адміністрації. Депутат Вер-
ховної Ради України 4, 7 і 8 скликань по мажоритарних окру-
гах на Чернігівщині. 

Восени минулого року обраний депутатом по округу № 
206 (частина Чернігова і Чернігівський та Ріпкинський райо-
ни). У зв’язку з обранням міським головою подав заяву про 
складення депутатських повноважень. Отже, в цьому окру-
зі згодом мають відбутися позачергові вибори депутата пар-
ламенту. 

Непокарані за кров Євромайдану: 
що нам із цим робити

Розкріпачення преси
Про «органи органів» 

або пресу влади 
Україна нарешті відмовляється від по-

рослого мохом релікту комуно-радянсько-
го режиму у вигляді преси органів влади.

24 листопада Верховна Рада ухвалила 
Закон «Про реформування державних і ко-
мунальних друкованих засобів масової ін-
формації». 

Новий закон вилучає з числа засновни-
ків цієї місцевої преси органи влади. А за-
сновник — це, згідно із Законом про пресу, 
господар, власник засобу інформації. 

У наших реаліях районні газети мають, 
як правило, по три співзасновники — ра-
йонні адміністрації, райради і колективи 
редакцій. Кілька обласних і міських газет 
також мають у співзасновниках, спільно з 
редакціями, органи влади. За новим зако-
ном уся ця преса влади реформується — 
єдиним засновником, власником такої-то 
газети залишиться сама редакція. Якщо 
вона буде спроможна видавати тепер уже 
власну газету, може видавати. Ось юри-
дичний бік справи. 

Тепер про суспільний. Існування розга-

луженої мережі газет влади давно є нон-
сенсом для демократичного суспільства. 
Пресу часто називають четвертою владою 
в суспільстві, після законодавчої, виконав-
чої і судової. Правильніше було б назвати 
її першою владою — владою громадської 
думки, контролю громадян за обраною 
ними ж владою. Але про яку першу чи на-
віть четверту владу говорити щодо видань 
влади, коли вони є структурою влади, під-
порядковані їй. 

Не випадково така преса давно вже 
стала вихолощеною, ховається від проблем, 
які хвилюють людей. Така преса є просто ін-
струментом місцевої влади для її самови-
хваляння і нескінченного відтворення самої 
себе у владі в чергових виборіадах. Влада 
контролює пресу — ця преса звеличує цю 
владу — ця влада, за сприяння такої преси, 
знову стає владою. Замкнуте коло. 

За заповітами 
більшовиків

Цей релікт, пережиток тоталітар-
ного комуно-радянського режиму — з 
найдавніших. Власне, контроль за пре-

сою був встановлений уже найпершим 
декретом щойно обраного більшовиць-
кого уряду Леніна, про що не всі навіть 
знають. Загальновідомі Декрет про мир 
і Декрет про землю, які називають пер-
шими декретами радянської вдади, дій-
сно були ухвалені, щойно проголосили 
радянську владу Другим всеросійським 
з’їздом рад робітничих і солдатських де-
путатів — цим самим з’їздом у ніч з 7 на 
8 листопада 1917 року (всі дати — за 
новим стилем). А от коли за добу, в ніч з 
8-го на 9 листопада, цей же з’їзд утворив 
уряд — Раду Народних Комісарів на чолі 
з Леніним, то яким був перший декрет 
уже цього уряду? Декрет про пресу, дато-
ваний 9 листопада 1917 року. Ленін же, 
будучи юристом за освітою, не випадко-
во в анкетах щодо своєї професії писав 
«журналіст». Задумавши перевернути до-
гори ногами Росію, він цю справу почав 
зі створення партії, а створення партії 
— із заснування газети «Іскра». Тому як 
же було не взяти під контроль величезну 
масу преси в тогочасній Російській рес-
публіці, а на той момент у країні був 
величезний розвій преси при по-
вній свободі слова. 

Напередодні річниці жорстокого розгону студен-
тів суспільство починає з подвоєним інтересом ціка-
витися результатами розслідування.

Усі знають, що його важко назвати ефективним. 
Про це свідчить і висновок Ради Європи, і згадка про 
нестачу доказів у звіті Міжнародного кримінального 
суду, і мізерна кількість обвинувачених у судових за-
сіданнях, і пануючі настрої потерпілих — від агресії 
тітушок, побиття правоохоронців та свавілля суддів.

Біль рідних, які тоді так і не дочекалися близь-
кої людини.

Існує багато нарікань на процедуру розслідуван-
ня, яка мала би стати основою для встановлення 
вин них осіб та притягнення їх до відповідальності. 

Розслідування злочинів Євромайдану є важли-
вим історичним завданням, без виконання якого 
країна просто не може перейти на наступний етап 
розвитку.

Тому не досить сказати, що беркутівці вже «зми-
ли вину своєю кров’ю», мовляв, давайте все забу-
демо. Марно переконувати всіх, що країна чинить 
спротив зовнішній агресії, тому не варто накручува-
ти ситуацію.

Мовляв, і без того тяжко, а процес реформуван-
ня міліції, прокуратури й суду об’єктивно складний 
та довгий, тому не сподівайтеся на швидкий пошук і 
покарання злочинців.

Жорстокий розгін студентів 30 листопада 2015 року.

20 лютого на Інститутській 
49 людей загинули від вогнестрілів.

Перешкоди 
у розслідуванні

Щирість потуг влади щодо роз-
слідування злочинів Євромайдану 
виказують не слова, а конкретні дії. 
Брифінги — це, звичайно, добре. 
Але вони не замінять реальних ре-
зультатів.

Мало хто сумнівається, що в 
централізованій вертикалі, яка іс-
нувала 2013 року, рішення про 
«очищення площі» не могло бути 
прийняте поза відома Віктора 
Януковича. Але в суд треба буде 
пред’явити не міркування, а належ-
ні докази. Тим більше, що в судово-
му засіданні прокурори стикнуться 
із другою стороною, яка це запере-
чуватиме.

За роки «покращень» оточен-
ня Януковича накрало стільки, що 
може дозволити собі найкращих у 
світі адвокатів. І якщо такі вагомі 
докази є, то, може, варто сказати 
про них суспільству?

Тільки через рік незрозуміло-
го зволікання запрацювало управ-
ління спеціальних розслідувань 

Ген прокуратури. Саме це управ-
ління координує процес вивчен-
ня всіх злочинів, учинених під час 
протесту.

Сумно бачити здивування по-
літиків, які вперше чують, що в 
управлінні й досі немає кабінетів, 
комп’ютерів і ксероксів, а понад дві 
тисячі епізодів звалилися на плечі 
18 слідчих.

Виходить, що справа просува-
ється силами двох десятків людей, 
які проводять усі необхідні слідчі дії 
майже «на колінці».

І це «найрезонансніше розслі-
дування часів незалежної України»!

Такі речі взагалі не можуть 
бути предметом для тривалого об-
говорення. Якщо прокуратура не 
здатна забезпечити слідству мате-
ріально-технічну базу, на що вона 
взагалі тоді здатна?

Серед цих 2000 епізодів є до-
волі складні справи, в яких потріб-
но розкрутити ланцюг наказів — 
від тих, хто натискав курок, аж до 
безпосередніх організаторів. Тому, 
аби «завалити» справи Євро-
майдану, можна просто 
нічого не робити.

В Україні через 98 років нарешті скасовано найперший декрет 
більшовицького уряду Леніна про контроль над пресою.
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Бліц-інформ
«Миротворення в Україні: 
роль жінок»
У рамках цього проекту, який здійснюють Все-

українська громадська організація «Спілка жінок 
України» та Посольство Великобританії в Україні, від-
булася поїздка жінок Чернігівської області на семі-
нар до міста Луцька. Мета проекту — започаткувати 
діалог між жінками з різних регіонів країни.

Серед жінок, які приїхали на Волинь, — лікарі, 
вчителі, бібліотекарі, волонтери і громадські акти-
вісти. Жіночі делегації були з Донецької, Дніпропе-
тровської, Харківської, Чернігівської, Київської та 
Житомирської областей.

Протягом двох днів жінки-миротворці обговорюва-
ли, яким чином саме українські жінки можуть допомог-
ти припинити війну на Донбасі. Дійшли висновку, що ве-
личезний внесок у процес миротворення роблять жінки-
волонтери, і що взаєморозуміння між Сходом і Заходом 
України можна досягти лише спілкуванням — через по-
ширення культури, роботу з дітьми, з переселенцями.

Проект довгостроковий і перспективний. Поді-
бні зустрічі будуть проходити в різних містах України.

Будується  
тролейбусна лінія
Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

надала дозвіл Управлінню капітального будівництва Чер-
нігівської міської ради на виконання робіт з будівництва 
тролейбусної контактної лінії по вул. 50 років ВЛКСМ.

Протяжність нової лінії в однопутному вимірі від 
проспекту Миру до вулиці Любецької становитиме 3,8 
км. Виконавцем робіт визначено ТОВ «Електротехніч-
на компанія «Інтерком» (м. Київ).

Будівництво цієї лінії, що з’єднає новим маршру-
том один із найвіддаленіших житлових районів міс-
та — мікрорайон Масани та вулицю Рокоссовського, 
планується закінчити до кінця року. Вартість будівни-
цтва становить 14 млн гривень. Проектом передбаче-
но встановлення 99 нових опор, облаштування кіль-
кох нових зупинок, оновлення трьох існуючих світло-
форних об’єктів та встановлення одного нового. Крім 
того, по всій лінії буде замінено зовнішнє освітлення.

Чернігівському політеху — 55
Найбільший в області вищий навчальний заклад 

святкує ювілей. Починалося все 1960 року, коли в 
Чернігові був організований загальнотехнічний фа-
культет Київського політехнічного інституту.

Чернігівський технологічний університет нині має 
статус національного, до його складу входять два ко-
леджі, чотири навчально-наукові інститути, центр піс-
лядипломної освіти, діє аспірантура і докторантура.

Це велика й дружна студентсько-викладацька 
родина — майже 15 тисяч людей, говорить ректор 
вузу Сергій Шкарлет.

Вуз не може існувати без науки, тож студенти ма-
ють можливість займатися дослідженнями вже з пер-
ших курсів. 

Тут працює більше ста докторів і понад триста 
кандидатів наук. Значна частина викладачів вузу — 
його випускники.

Університет має більше 50 зарубіжних органі-
зацій-партнерів із понад 30 країн світу, організовує 
міжнародні семінари та конференції. Започаткову-
ється й англомовне навчання.

Конкурс дитячого 
патріотичного малюнка
Відзначення учасників конкурсу дитячого патрі-

отичного малюнка, приуроченого до Дня захисника 
України, відбулося у приміщенні культурно-мистецького 
центру «Інтермеццо». 

На конкурс надійшло більш ніж 150 творів: паперо-
вих малюнків та електронних (створених за допомогою 
комп’ютерних програм), малюнків-листів і просто листів 
від чернігівських учнів бійцям АТО. 

Конкурс ініціювала міська громадська організація 
«Асоціація безперервної фахової освіти «АТЕНЕУМ» за 
підтримки відділу у справах сім’ї та молоді Чернігівської 
міської ради, патріотичних громадських організацій.

Наступним етапом буде виготовлення і розповсю-
дження поштових листівок з малюнками конкурсантів, 
написання чернігівськими малюками цих листівок для 
військовослужбовців. 

Конкурс проводився за підтримки таких організа-
цій: Товариство сприяння обороні Україні по Чернігів-
ській області; благодійний фонд «Захистимо Україну!»; 
ГО «ВП ГО «Самооборона Майдану» в Чернігівській об-
ласті»; культурно-мистецький центр «Інтермеццо»; ГО 
«Суспільна служба країни»; ГО «Чернігівська право-
захисна спілка». 

28 листопада в обласній універсальній 
науковій  бібліотеці ім. В. Короленка за учас-
ті  науковців, студентів, музейників, бібліоте-
карів і співробітників Українського інститу-
ту національної пам’яті вшановано пам’ять 
жертв голодоморів в Україні.

Сергій Лаєвський, директор обласного 
історичного музею ім. В. Тарновського, роз-
повів про заходи в області щодо  цього вшану-
вання. Він із гіркотою констатував, що  й досі  
громадськість Чернігова відзначає цю дату 
за відсутності пам’ятника  жертвам Голодо-

мору, який міська влада ще  не спромоглася 
створити.

Сергій Бутко, представник УІНП в облас-
ті, зазначив, що в Україні комуністичний ре-
жим за час менше року вбив голодом біль-
ше селян (3,9 млн людей), ніж за 4 роки Дру-
гої світової війни загинуло українців у лавах 
Червоної армії (3,5 млн), а на Чернігівщині 
майже втричі більше (362700 людей) помер-
ло від голоду порівняно з жертвами дворіч-
ної нацистської окупації  (127 тис.).

Сергій Горобець, співробітник УІНП, 
представив виставку «Спротив геноциду», 
яку створили УІНП, архів СБУ спільно з гро-
мадськістю. Документи свідчать, що 1930 
року відбулося 4,1 тис. масових селянських 
виступів і повстань проти режиму, в яких 
узяло участь 1,2 млн осіб, у тому числі на 
Чернігівщині. 

Вікторія Солонікова, співробітник біблі-
отеки ім. В. Короленка, презентувала книж-
кову виставку, в якій представлені видані 
в Україні, області книги, брошури, буклети, 
журнальні публікації про голод. 

Інна Аліференко, директор ЧОУНБ 
ім.Короленка, поділилася спогадами її ро-
дичів про жах голодних 1932 – 1933 років. 
Вона зазначила, що відвідувачі бібліотек об-
ласті мають можливість ознайомитися з екс-
позиціями цих виставок безпосередньо або 
в електронному вигляді та завдяки «Катало-
гу виставки «Спротив геноциду».

Олександр МАЙШЕВ,
член Національної спілки 

журналістів України

У Києві в Національній ака-
демії СБУ відбулася церемонія 
вшанування пам’яті Героїв Ре-
волюції Гідності.

В урочистому заході взяв 
учать голова СБ України гене-
рал-полковник Василь Грицак, 
курсанти академії, родичі Героїв 
Небесної Сотні та учасники Ре-
волюції Гідності, зокрема бійці 
загону «Самооборона Майдану» 
з Чернігівської області. 

Василь Грицак нагородив 
учасників Революції Гідності по-
дяками «За значний особистий 
внесок у справу утвердження та 
зміцнення державної безпеки 
України», нагрудними знаками 
Служби безпеки України та цін-

ними подарунками. Серед наго-
роджених були й представники 
Чернігівщини, бійці «Самообо-

рони Майдану»: Юніс Аскеров, 
Віталій Курач, Олександр Крав-
ченко, Дмитро Савченко, Олек-

сандр Ясенчук, Максим Щерби-
на та інші. 

Голова СБУ Василь Гри-
цак запевнив присутніх: «Для 
встановлення винних у загибе-
лі учасників Революції Гідності 
Службою безпеки України на-
правлено найкращих слідчих та 
оперативних співробітників». 

Василь Грицак пообіцяв 
зробити все для того, щоб не 
тільки «небесний суд», а й укра-
їнське правосуддя покарало 
вин них у злочинах проти мирно-
го Майдану.

Прес-служба 
«Самооборони Майдану» 

в Чернігівській області

Ремонт — на кошти 
з державного 

бюджету
Чимало об’єктів у Чернігові та районі ре-

конструюється за державний кошт. Зокре-
ма в селі Старий Білоус реконструюють при-
міщення школи під дитячий садок-ясла на 
50 місць. Проект передбачає застосуван-
ня енергозберігаючих технологій: утеплен-
ня стін, горища і підлоги, будівництво котель-
ні на твердих видах палива. На це залучено 
більше 4 мільйонів гривень із державного 
фонду регіонального розвитку, є і фінан-
сування з місцевого бюджету — близько 
п’ятисот тисяч гривень. 

Покращаться цього року умови прожи-
вання і для людей похилого віку. Частина 
фінансів обласного і державного бюдже-
тів направлена на ремонт покрівлі першо-
го корпусу Чернігівського геріатричного 
пансіонату.

Роботи ведуться і в хірургічному корпусі  
обласної  лікарні. Планується монтаж облад-
нання,  системи опалення, водопостачання і 
водовідведення. На це  виділено 4,4 мільйо-
на гривень державних і майже 500 тисяч гри-
вень обласних коштів.

Працюють і над реконструкцією примі-
щень Центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф.  

У Ніжині реконструюють акушерське від-
ділення пологового будинку:  замінюють ві-
кна, утеплюють фасад, оздоблюють примі-
щення  всередині.  На цей проект передба-
чено майже дев’ять мільйонів гривень дер-
жавних коштів та більше дев’ятисот тисяч із 
місцевого бюджету.

У стадії завершення — підключення до 
міської каналізації одного з дошкільних за-
кладів Ічні. На це витрачено 220 тисяч гри-
вень із регіонального фонду розвитку і 24 ти-
сячі гривень  із місцевого бюджету.

Найближчим часом дитсадок з’явиться і 
в селі Ольшана Ічнянського району. Для цьо-
го там зараз реконструюють будівлю кон-
тори. Вартість проекту — більше мільйона 
гривень.

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації

Про це заступник прокурора Черні-
гівської області Сергій Івашко повідо-
мив представникові Незалежної медіа-
профспілки України.

Спершу за фактом завдання тілесних 
ушкоджень журналісту Інтернет-видання 
«Свобода FM» Владиславу Савенку охо-
роною народного депутата України Вла-
дислава Атрошенка було відкрито кри-
мінальне провадження за ч.1 статті 125 
Кримінального кодексу України «Умисне 
легке тілесне ушкодження». Однак пред-
ставники НМПУ вимагали перекваліфі-
кацію на більш сувору статтю 171 ККУ 
«Перешкоджання законній професійній 
діяльності журналістів».

Напад охорони Атрошенка на журна-
ліста стався 7 листопада у фойє  облас-
ного філармонійного центру. Журналіста, 
голову місцевої організації Незалежної 
медіа-профспілки  Владислава Савенка 
охоронці нардепа повалили на підлогу, 
коли він намагався зробити знімок.

Зустрічі в обласній прокуратурі пере-
дувала кількаденна робота у складі гру-
пи швидкого реагування НМПУ члена ко-
мітету профспілки, журналіста і режисе-
ра-документаліста Ігоря Чайки та юриста 
медіа-профспілки Олександра Тарасова, 
які проводили з’ясування обставин інци-
денту. Окрім розмови з потерпілим жур-
налістом В.Савенком і народним депу-
татом Владиславом Атрошенком та  ке-
рівником його охорони, представники 
НМПУ також зустрілися з головою Чер-
нігівської ОДА Валерієм Кулічем, в.о. на-
чальника Головного управління націо-
нальної поліції в Чернігівській області 
Едуардом Альохіним, прокурором Черні-
гівської області Віктором Носенком, ке-
рівниками слідчих відділів поліції облас-
ті та міста.

«Ми задоволені прийнятим рішен-
ням щодо перекваліфікації злочину, але 
шкодуємо, що в демократичній євро-
пейській країні правоохоронні органи 
неохоче стають на захист журналістів, 
а відкриття провадження за спеціаль-
ною статтею, яка захищає права журна-
лістів на здійснення законної діяльнос-
ті, стає можливим лише після набуття 
справою публічного розголосу. Ми не-
одноразово спостерігаємо, як політич-
ні діячі застосовують силу до журналіс-
тів.  Тому  сподіваємося, що всі винні бу-
дуть покарані», — наголошує заступник 
голови НМПУ, медіа-юрист Олександр 
Тарасов.

Про Голодомор — у головній бібліотеці, 
але й досі без пам’ятника в Чернігові 

Голова СБУ нагородив учасників 
Революції Гідності з Чернігівщини

Кримінальна справа щодо нападу
 на журналіста Владислава Савенка 
перекваліфікована за статтею «Перешкоджання 

законній професійній діяльності журналістів»
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Бліц-інформ

Нещодавно аж в Оренбур-
зі (Російська Федерація) істори-
ки знайшли церковний дзвін із 
колекції Чернігівського історич-
ного музею, відомий ще під на-
звами «Голуб» і «Мазепин дзвін». 
Цей дзвін має майже метр у діа-
метрі і стільки ж заввишки, ва-
гою 40 пудів (близько 650 кг). 
Виготовив його в Глухові на за-
мовлення гетьмана Івана Мазе-
пи відомий майстер Карпо Ба-
лашевич 1699 року. На дзвоні 
вказані дата виготовлення, ім’я 
майстра — «Карп Іосифович», 
герб і портрет Івана Мазепи. 

Точно встановлене похо-
дження з української майстерні 
і його особлива історія роблять 
дзвін надзвичайно цінним, тому 

повідомлення про знахідку ста-
ло справжньою сенсацією. 

Факт перебування «Голу-
ба» в довоєнному Черніго-
ві зафіксований у каталозі 
1930 року «Людвисарські ви-
роби ХVII – ХVIII століть у Чер-
нігівському державному музеї 
(гармати та дзвони)». Людви-
сарські — тобто ливарні. Ав-
тор книги — Степан Баран-Бу-
тович (на той час був співро-
бітником музею). 

Спочатку дзвін перебував у 
Батурині, після знищення міста 
був перевезений у Домницький 
монастир, а звідти вже у ХХ сто-
літті його забрали до Чернігів-
ського музею. 1941 року фон-
ди музею евакуювали до Уфи 

й Оренбурга. У 1944-му части-
ну експонатів повернули, але 
«Мазепин дзвін» не привезли, і 
він досі вважався зниклим, аж 
поки не виявилося, що від 1944 
року дзвін перебував в Орен-
бурзькому соборі Миколи Чу-
дотворця. 

Для того, щоб повернути 
дзвін до Чернігова, потрібні як 
наукове, так і політичне узго-
дження цього питання. Тому іс-
торики ретельно збирають усю 
інформацію і ведуть перегово-
ри зі своїми закордонними ко-
легами, адже з евакуації до 
Чернігова не були повернені аж 
три дзвони (в довоєнному ката-
лозі музею є відомості про 13 
дзвонів, а повернули лише де-

сять). Але хай би там як не скла-
лися перемовини щодо дзвону, 
все ж «Мазепин дзвін», який є 
одночасним втіленням нашої 
історії і шедевром мистецтва, 
знайдено! 

Андрій НАВРОДСЬКИЙ,
м. Корюківка

Знайшовся Мазепин дзвін!

Селян обкрадають і далі
У позаминулому номері нашої газети в публіка-

ції «Ми що — народ злодіїв?» йшлося про те, що селя-
ни й далі беззахисні перед злодіями, які крадуть усе 
підряд. Була наведена кримінальна хроніка з одної 
з райгазет. Ось продовження такої хроніки з наступ-
них двох номерів газети — картина, типова й для ін-
ших районів. 

У мешканця одного з сіл району вкрадено з гара-
жа двигун для мотоцикла і два мости. 

У мешканки райцентру в центрі селища вкраде-
но велосипед, в іншої — картоплю з погреба. 

У райцентрі з легкового автомобіля одного з 
мешканців украдені відеореєстратор, магнітола, 
акумуляторна батарея, компресор, каністра з бен-
зином, документи власника на авто (посвідчення во-
дія, техпаспорт, доручення, страховий поліс). 

У тому ж райцентрі також з авто ВАЗ викрадено 
акумуляторну батарею, магнітолу, документи водія. 

У селі з будинку вкрадено два телевізори і плеєр.
Усі ці інформаційні хроніки закінчуються 

стандартним повідомленням, що почато перевір-
ку чи розслідування. І дуже рідко друкується по-
відомлення про розкриття крадіжки і покарання 
злодіїв. Може, міліція (нині — поліція) зі скром-
ності не повідомляє про розкриття крадіжок? 
А марно, адже це було б засторогою для інших 
злодіїв. 

 

СБУ затримала члена ісламістської 
терористичної організації, 
якого розшукував Інтерпол
На Чернігівщині Служба безпеки України затри-

мала члена ісламістської терористичної організації 
«Фронт ан-Нусра», який перебував у міжнародному 
розшуку.

Уродженець однієї з колишніх республік СРСР, 
за оперативною інформацією, у 2013 – 2014 роках 
брав участь у сирійському військовому конфлік-
ті у складі угруповання «Джейш-Аль-Мухаджирин-
валь-Ансар», яке входить до складу «Фронт ан-
Нусра».

Переховуючись від правосуддя, зловмисник 
прибув до України. З підробленим паспортом він 
намагався потрапити до однієї з країн Близького 
Сходу.

Іноземця затримали відповідно до ст. 582 Кримі-
нального процесуального кодексу України. Його по-
містили до ізолятора тимчасового тримання. Судові 
органи вирішують питання щодо обрання йому запо-
біжного заходу — екстрадиційного арешту.

Прес-центр СБ України

Слідами вбивства 
інкасаторів
Бандитський напад на інкасаторську машину 

Приватбанку з убивством трьох інкасаторів став 
резонансним злочином кінця жовтня. Слідство 
опрацьовує основну версію, яка полягає в тому, що 
злочин було вчинено знайомим інкасаторів, теж 
працівником банку. Він начебто зателефонував од-
ному з інкасаторів, повідомив, що в нього полама-
лася машина, і попросив підвезти його до Черніго-
ва. Інкасаторська машина, яка рухалася з Києва до 
Чернігова, підібрала цього чоловіка біля села Про-
грес, хоча такі зупинки і підбирання пасажирів ка-
тегорично заборонені інструкцією. У машині злочи-
нець застрелив із пістолета двох інкасаторів, а во-
дія змусив звернути з траси на сільську дорогу. За 
кілька сотень метрів від траси злочинець застре-
лив і водія. Під’їхали спільники вбивці, які пряму-
вали весь час за інкасаторською машиною. Вони 
забрали гроші, що везли інкасатори: в гривнях і ва-
люті, в перерахунку на гривні — близько 15 мільйо-
нів. Машину підпалили. Вона вигоріла так, що трупи 
інкасаторів неможливо було впізнати. І лише екс-
пертиза ДНК показала, що це дійсно загиблі, всі 
троє — мешканці Чернігова. 

За версією слідства, вбивця втік на територію 
Росії. Слідство триває. 

Увага: 
розшук! 
Головним управлін-

ням Національної поліції в 
Чернігівській області вжи-
ваються заходи з розшу-
ку Маклюка Олександра 
Дмитровича, 02.11.1980 
р.н., який підозрюється у 
скоєнні злочинів, перед-
бачених п.п. 1, 6, 12 ч. 2 
ст. 115 (умисне вбивство 
трьох осіб, вчинене з корисливих мотивів, за попе-
редньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 (розбійний 
напад) КК України.

За наявності інформації щодо можливого міс-
цезнаходження розшукуваного просимо повідоми-

ти до поліції. 

25 листопада 90-річний ювілей від-
значив заслужений майстер народної 
творчості України (з 1987 р.), відомий 
гончар Іван Іванович Бібік. Він народив-
ся 1925 р. у селі Олешня Ріпкинського райо-
ну. Учасник Другої світової війни, дійшов до 
Берліна. Нагороджений численними орде-
нами й медалями. Член НСМНМУ від 1991 р. 
Бере участь у регіональних, всеукраїнських 
і міжнародних мистецьких виставках.

Від 1946 року майстер живе в рідному 
селі, працював гончарем в Олешнянсько-
му гончарному цеху. У творчому доробку 
Івана Бібіка — побутовий гончарний посуд, 
виконаний у традиціях чернігівських гонча-
рів, горщики, миски, гладишки, глеки, тик-
ви, макітри. Форми кераміки І. Бібіка глибо-
ко народні, класичні. Великим досягненням 
у творчій долі митця є відродження старо-
давнього мистецтва виготовлення димле-
ної кераміки, яка з давніх-давен побутувала 
на Чернігівщині. Його роботи зберігаються 
в багатьох музеях України, зокрема в Музеї 
народної архітектури та побуту, в Чернігів-
ському історичному музеї, Чернігівському 
художньому музеї.

«Чернігівський обласний осередок На-
ціональної спілки майстрів народного мис-
тецтва України щиро вітає славного по-
ліського гончара, талановитого митця, не-
перевершеного творця самобутніх творів 
правдивого народного мистецтва Івана Іва-

новича Бібіка», — говорить голова осередку 
Володимир Мороз. 

Шанувальників таланту народного 
майстра запрошуємо відвідати його 
ювілейну виставку, яка відкрилася в 
Чернігівському історичному музеї. 

Гончарство є однією з найдавніших галу-
зей діяльності людини, за зразками старо-
давньої кераміки науковці визначають рі-
вень розвитку певної цивілізації. 

Іван Бібік — одна з найбільш значущих 
постатей у сучасному традиційному гончар-
стві. Він отримав це мистецтво у спадщину 
від своїх дідів і прадідів, які теж були гонча-
рами. Одне з досягнень майстра — відро-
дження на Чернігівщині так званої димленої 
кераміки. Виготовлена за особливою техно-

логією (відмінна система опалення) за від-
сутності покриття (глазурування) кераміка 
набуває своєрідних незвичайних рис і зали-
шається найбільш екологічним гончарним 
посудом. Колись цей посуд був широко роз-
повсюджений на Чернігівщині, на Волині та 
в інших регіонах, але з часом його незаслу-
жено забули. Нині цю технологію успішно 
використовують гончарі в багатьох регіонах 
України.

Від 1991 року Іван Бібік працює під опі-
кою Національної спілки майстрів народно-
го мистецтва України, членом якої став од-
ним із найперших. 

Чернігівський обласний осередок 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України

Гончарному роду нема переводу! 

Майстру Івану Бібіку — 90 років!

Акція 
«Подаруй Батуринському 

заповіднику експонат» 
Фонди Національногозаповідника «Гетьман-

ська столиця» значно поповнилися на 273 експо-
нати під час щорічної акції «Подаруй Батуринсько-
му заповіднику експонат».

Заповідник  давно співпрацює з товариством 
«Купола», яке очолює Сергій Соколов. Завдяки 
йому тепер у колекції закладу  копія  видання кни-
ги 1879 року «Права, по которымъ судится мало-
россійскій народъ…», 12  знаків «Герб Чернігова 
та губернії» і колекція нагрудних посадових знаків 
ХІХ століття.

Член Спілки майстрів народного мистецтва 
Людмила Вітковська, твори  якої вже прикраша-
ють фондову колекцію, передала ще ряд своїх ро-
біт. Передали власні роботи і художники Ігор Ва-
силевський та Борис Сердюк, Людмила Внучкова, 
Володимир Кузнецов, Іван Литвин.

Старший науковий співробітник Чернігівсько-
го педуніверситету  Юрій Ситий, з яким заповідник 
співпрацює від 1995 року, передав жорновий ка-
мінь із монастирського водяного млина с. Кербу-
тівка Борзнянського району Чернігівської області.

Хочеться відзначити  ентузіастів із села Ду-
бовичі Кролевецького району Сумської області, 
яким володіли Кочубеї від кінця ХVІІ ст. Учитель іс-
торії, краєзнавець Віктор Гурба передав до запо-
відника 13 копій світлин родини В. П. Кочубея, що 
володів будинком Кочубеїв у Батурині наприкінці 
ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

Мешканці Батурина теж не лишилися осто-
ронь акції. Настоятель Свято-Покровського хра-
му о. Роман (Кривко) передав до заповідника речі 
ХVІІІ – ХІХ ст.: хрест-мощовик, хрести натільні та 
підвіску з карбованим орнаментом. 

Уродженка Батурина Оксана Біженко 
(Григор’єва), що нині мешкає в м. Врангелі, пере-
дала в дар зі своєї родинної колекції дві фаянсо-
ві маслянки кінця ХІХ – початку ХХ століття, непо-
вторні твори ручного розпису.

Можливо, він і єдиний в Україні, цей 
пам’ятник Малодівицькій сотні Прилуцько-
го козацького полку 1659 року. На ньому 
— імена всіх до єдиного козаків сотні, які 
тоді під прапорами Богдана Хмельниць-
кого воювали за незалежну Україну. Со-
тником був Огей Данилович. Цей повний 
список дослідив і опублікував недавно у 
своїй новій книзі «Мала Дівиця» краєзна-
вець із цього славного козацького селища 
Олександр Лозовий. 

Кошти на пам’ятник збирали серед зем-
ляків. Допомогли, зокрема, підприємці Ми-
кола і Лариса Супруненки, Микола Козен-
ко, а також підприємства «Дружба Нова», 
«НаташаАгро», народний депутат від округу 
Олег Дмитренко. 

Пам’ятник громада встановила в центрі 
селища в парку на козацьке свято Покрову.

Унікальний пам’ятник 
козацькій сотні Малої Дівиці

Біля пам’ятника — громадські активісти: 
краєзнавець Олександр Миколайович 

Лозовий, вчителька і краєзнавець Тетяна 
Григорівна Лепська, завідувачка 

бібліотеки Ірина Григорівна Каленіченко. 
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Бліц-інформ Про все, що хвилює, що наболілоДовідник про замки 
і фортеці 
Чернігово-Сіверщини 
В обласному історичному музеї 

імені В. Тарновського пройшла пре-
зентація ілюстрованого довідника 
«Замки та фортеці Чернігово-Сівер-
щини в XV – XVIII ст.». Автор — 29-річ-
ний науковий співробітник музею 
Олександр Бондар. 

У книзі подані відомі на сьогодні 
оборонні комплекси, серед яких є зам-
ки (Чернігівський, Любецький, Батурин-
ський та інші), фортеці, укріплені мо-
настирі та церкви. Вміщено документи, 
картографічні матеріали, тогочасні зо-
браження пам’яток.

У санаторії «Остреч» 
лікуються воїни АТО
Санаторій виграв тендер для надан-

ня таких послуг. Кошти для реабілітації 
надає держава. У закладі нині перебу-
ває не більше 50 осіб, хоча він може 
прийняти до 300. 

Щоб приїхати до санаторію, учас-
ник АТО має подати до відділу соцзахис-
ту за місцем прописки довідку учасника 
бойових дій. За державною програмою 
кожному дають дві путівки: одну — на 
14 днів для психологічної реабілітації 
та іншу — на 18 днів для санаторно-ку-
рортного лікування. Їх можна викорис-
тати окремо, але психологи радять су-
міщати. Путівку можна розділити з ки-
мось із рідних.

«Остреч» — санаторій, де є своя мі-
неральна вода (свердловина глибиною 
930 метрів), що лікує органи травлення, 
і є торфово-пелоїдні грязі, які видобува-
ються на місці. Грязі використовуються 
на процедурах, вони лікують суглоби і 
поранені місця.

У санаторії проводиться лікуван-
ня опорно-рухового апарату, системи 
кровообігу, нервової системи, органів 
травлення, органів дихання нетубер-
кульозного характеру, захворювання 
очей.

В «Остречі» є кінозал, дискотека, 
спортзал, басейн, сауна. 

П’яний і обкурений 
бюджет, оскільки 
економіка «лежить»
Протягом січня – жовтня вида-

но 2829 ліцензій на право роздріб-
ної торгівлі алкогольними напоями 
та 2109 ліцензій на торгівлю тютю-
новими виробами. Про це повідоми-
ли в головному управлінні Державної 
фіскальної служби України в Чернігів-
ській області.

Анульовано за цей період відповід-
но 254 та 285 ліцензій. Призупинено за 
несвоєчасну сплату 273 ліцензії на пра-
во роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями і 190 ліцензій на право роз-
дрібної торгівлі тютюновими виробами. 

Від сплати за ліцензії на право роз-
дрібної торгівлі алкогольними напоями 
і тютюновими виробами за десять міся-
ців до бюджету надійшло 111 млн 306 
тис. грн, на право оптової торгівлі — 
1 млн 500 тис. грн.

А ще ж — плюс величезні податки, 
які платять виробники і реалізатори ал-
коголю і тютюнових виробів. Доводить-
ся цим наповнювати бюджет, коли еко-
номіка в нескінченних кризах. 

Кримінальна справа 
— за недбальство 
щодо дітей
Прокуратура Менського району 

здійснює процесуальне керівництво у 
кримінальному провадженні за фактом 
злісного невиконання обов’язків по до-
гляду за дітьми (ст. 166 Кримінального 
кодексу України).

Підставою для початку досудово-
го розслідування стало отримання ді-
тьми 2013 та 2015 років народження 
опіків та отруєння чадним газом унаслі-
док неналежного поводження батьків 
із вогнем.

Слідчі дії тривають. Встановлюють-
ся всі обставини злочину.

Мало толку, коли якась будо-
ва вважається МАЙЖЕ добудова-
ною. Або вона повністю збудова-
на, здана в експлуатацію, або ні. 
І чи така вже різниця, готова спо-
руда на 10 чи на 90 відсотків, сут-
тєвіше, що вона НЕ ДОБУДОВАНА. 
Значить, не здана в експлуатацію, 
стоїть порожня і, як правило, руйну-
ється, якось навіть сама по собі, не 
кажучи вже що людськими руками. 

Прикладів таких довгобудів-
недобудів вистачає. Причини різ-
ні. Як правило, це прорахунок у 
спроможності тих, хто затіяв будів-
ництво, довести його до кінця. Ча-
сом — завідомо неправильна за-
тія з помпезним будівництвом, яке, 
виявляється, не таке вже й потріб-
не. Також буває, що, поки будівни-
цтво розтягується в часі, постійно 
дорожчають будматеріали, паливо, 
електроенергія, тобто різні складо-
ві вартості робіт, і коштів просто не 
вистачає. 

Так чи інакше, але довгобуди 
світять ребрами посеред наших 
міст, селищ і сіл як пам’ятник без-
господарності. Адже витрачено 
немалі кошти, час, працю, а відда-
чі від споруди — нуль. І невідомо, 
коли і як завершиться будівництво. 
До того ж витрати на це все зрос-
татимуть, адже будова старіє, роз-
валюється.

Я вже писав про типовий при-
клад цього — недобудовану школу 
в моєму селі Авдіївка Куликівсько-
го району. Як можна було розмах-
нутися з таким помпезним проек-
том школи більш як на 100 учнів, 
коли тоді, понад 15 років тому, в 
школі ледве вчилося півсотні учнів, 
і кількість їх мала дедалі зменшу-
ватися. Тепер посеред села стоїть 
цей величезний пам’ятник безгос-
подарності. Шкода порожнє примі-
щення, воно хоч і попсоване з ча-
сом, але ще придатне для добудо-
ви. Тут можна було б відкрити, на-
приклад, якийсь дитячий заклад 
(дитбудинок, інтернат) чи хоча б цех 
якогось підприємства. Хто й коли 
знайде на це кошти і завершить 
будову? 

Ще один приклад — уже в рай-
центрі, Куликівці. Довгобуд з не 
менш довгою «бородою», йому 
теж понад півтора десятиліття. Це 

спортивний будинок на стадіоні се-
лища. Свого часу майже готовий, 
але «майже» — це ніщо, як сказано 
вище. Не вистачило якоїсь дещиці 
коштів, щоб добудувати гарну, по-
трібну для фізичної культури і спор-
ту споруду. А тепер вона вже така 
пошарпана, що потрібні будуть на-
багато більші кошти, аби добудува-
ти, ніж ті, яких не вистачило тоді, на 
фініші будівництва. Правду кажуть, 
що скупий двічі платить. 

А ось і п’ятиповерховий житло-
вий будинок у центрі Куликівки на 
60 квартир. Давно збудований і так 
само давно порожній. Будувався 
на кошти Чорнобильського фонду, 
насамперед для чорнобильців. Тоді 
не вистачило коштів на внутрішні 

комунікації, ось  так і стоять десят-
ки порожніх незаселених квартир. 
І це за постійної нестачі житла, це 
в райцентрі, що найближче до Чер-
нігова і де ціни на житло вже май-
же чернігівські. До речі, в селищній 
раді черга на житло досягла якраз 
60 сімей.  А необжитий будинок, 
звичайно ж, старіє на очах. Він у ві-
данні колись МНС, нині Держслуж-
би з надзвичайних ситуацій. Тут  ка-
жуть, що  вже треба дуже великі ко-
шти на добудову чи, точніше,  відбу-
дову будинку. 

А один із найбільш скандаль-
них довгобудів-недобудів — якраз 
у Чернігові, на древньому Валу. Тут 
кілька років тому затіяли відтвори-
ти існуючу колись будівлю дворян-

ського зібрання. На території На-
ціонального заповідника «Черні-
гів стародавній», як відомо, згідно 
із законом, нове будівництво за-
боронено — охоронна зона. Мож-

на лише відтворити, відбудувати 
якісь існуючі колись споруди. Ось 
і з’явилася ідея відтворити колиш-
ній шикарний будинок дворянсько-
го зібрання, щоб влаштувати тут 
гарний сучасний готель. Це ще й 
ув’язувалося з Євро-2012, чемпіо-
натом континенту з футболу. Пла-
нувалося, що чимало туристів-убо-
лівальників, які приїдуть із-за кор-
дону до Києва, мешкатимуть саме 
тут. Євро давно відшуміло, готель 
не було збудовано ні до чемпіона-
ту, ні на четвертому році після його 
закінчення. Останні роки тут уза-
галі тиша, будівництво припинено, 
інвестори кудись зникли, міська 
влада не придумає, як завершити 
будову і що з нею робити. Ось так 
і стоїть, поруч зі знаменитими іс-
торичними пам’ятками, ця чергова 
пам’ятка безгосподарності, зарос-
тають уже не тільки бур’яном, а й 
чагарниками вкладені сюди кошти.

    Текст і фото Петра АНТОНЕНКА

У п’ятницю, 27 листопада, до по-
ліції Чернігова, з інтервалом у кілька 
годин, надійшло повідомлення про на-
чебто замінування обох автомобіль-
них мостів через ріку Десну — спер-
шу основного, по трасі з Києва, де 
найбільший рух транспорту, а згодом і 
моста на об’їзній дорозі поблизу Шес-
товиці.

Рух мостами було перекрито. До 
сьомої вечора перед мостами утвори-
лися чималі «корки» автотранспорту. 
До мостів були направлені всі потріб-
ні служби, включно з вибухово-техніч-
ною, кінологів з відповідно навченими 
собаками. У результаті перевірки мі-
нування не було виявлено. А підозрі-
лі предмети, про які повідомлялося, на 
обох мостах виявилися напівповними 
мішками з піском. 

Добре, що «замінування» виявило-
ся фальшивим. Погано, що на трива-

лий час було паралізовано рух тран-
спорту на трасах і що довелося викли-
кати стільки служб і техніки. І зовсім 
погано, що, виявляється, такими над-
важливими об’єктами, як мости біля 
обласного центру, можуть тинятися 
бозна хто, адже або це хтось тяг авто-
мобільними мостами мішки, або, що 
більш імовірно, це був чийсь злий, точ-
ніше, злочинний «жарт», за який треба 
відповідати за законом. 

Цей інцидент нагадав про пробле-
му безпеки таких важливих об’єктів. 
Свого часу на автомобільних мостах 
і розташованому поруч залізнично-
му була воєнізована охорона. Її дав-
но нема. Але чи надійно охороняють-
ся мости, навіть від таких інцидентів? 
Чи є на них, за відсутності вартових, 
відео спостереження? Чи достатнє 
освітлення темної пори доби? Це щоб 
не повторювалося подібне. 

Управління Державної архітектурно-будівельної інспек-
ції в Чернігівській області скасувало реєстрацію декларації 
про початок виконання будівельних робіт щодо будівництва 
п’ятиповерхових житлових будинків у м. Чернігові по вул. Князя 
Чорного, 4а (І-ІІІ черга) — за подання недостовірних даних у до-
звільному документі.

Інспекція виявила, що замовник будівництва — КП «Чернігів-
будінвест» — вказав недостовірні дані в декларації про початок 
будробіт. Зокрема, вказана в декларації проектна документація 
розроблена не в повному обсязі (робочий проект на ІІ та ІІІ чер-
ги не розроблений).

Також встановлено, що земельна ділянка, на якій знаходить-
ся об’єкт будівництва, належить до території пам’ятки археології 
місцевого значення — поселення передгороддя (X – XVIII ст.) ста-
родавнього Чернігова, а І черга робочого проекту не погоджена 

з Департаментом 
культури і туризму, 
національностей 
та релігій Чернігів-
ської облдержад-
міністрації.

Це дало під-
стави ДАБІ зупи-
нити будівельні 
роботи, скасувати 
реєстрацію декла-
рації про початок 
будробіт, поруш-
ника оштрафова-
но на 124 тис. грн. 

Довгобуди, неДовгобуди, недобудидобуди

«Мінують» мости — 
добре, що фальшиво

Скандальне будівництво 
на вулиці Князя Чорного зупинено 

Спортивний будинок. Спортивний будинок. 

Довгобуд на Валу.Довгобуд на Валу.

Житловий будинок. Житловий будинок. 



№68   3 грудня 2015 року 5Світ Чернігівщини

«Спасибо Вам за Вашу заботу о наших 
бойцах АТО, за их семьи. Спасибо, что хоть Вы 
помните о нас и, чем можете, помогаете», — 
написали слова вдячності родини учасників 
АТО з Ріпкинського району — тих учасників, 
які поранені або мають матеріальні труднощі. 
У той час, як хлопці захищають мир в Украї-
ні на Сході нашої держави, родини героїв по-
требують допомоги. Тож волонтери благодій-
ного фонду «Захистимо Україну!» та громад-
ської організації «Жіноча сотня» (смт Любеч) 
передали їм зібрані речі.

Речі зібрали наші друзі з Білорусі, 
об’єднані в ініціативу «Гуманітарний марш-
рут «Беларусь-АТО», і Канади «Parcels from 
Vancouver to Ukraine: the yellow and blue line 
of warmth».

БФ «Захистимо Україну!» було створено в 
листопаді минулого року за ініціативи ГО «Са-
мооборона Майдану», і він займається до-

помогою учасникам АТО, родинам учасників 
АТО і вимушеним переселенцям. 

Також благодійний фонд починає набір 
учасників для безкоштовних курсів з англій-
ської мови в м. Чернігові. Категорії тих родин, 
діти яких можуть узяти участь у безкоштов-
них курсах: родини загиблих/зниклих безві-
сти/поранених учасників АТО, родин учасни-
ків АТО з важким матеріальним становищем.

Просимо надсилати свої заявки на елек-
тронну пошту: kmc.intermezzo@gmail.com 
Тел.: 073-159- 33-08.

Благодійний фонд також надає допомо-
гу речами біженцям і родинам загиблих/зни-
клих безвісти/поранених учасників АТО. 

Адреса: м. Чернігів, вул. Серьожникова, 
10, пом. 3 «Волонтерський центр «Самообо-
рони Майдану».

Олександр ЯСЕНЧУК, 
голова правління БФ «Захистимо Україну!»

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 Українській армії, родинам воїнів АТО.

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

БАНК», 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 «Кредобанк». Для юри-
дичних осіб – назва одержувача та адреса.

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

«Спасибі Вам за Вашу турботу»: допомога родинам учасників АТО

«Щодо життєвого кредо, 
то це — Україна понад усе!» — 
Олександр Ясенчук, координатор 
«Самооборони Майдану» Чернігівщини

ру р у

Олександр Ясенчук — координа-
тор «Самооборони Майдану», журна-
ліст, історик, волонтер і справжній 
патріот України — розкаже про себе, 
про Чернігівську організацію «Само-
оборони Майдану», як отримав пере-
лом черепа та інші травми, про ство-
рення проекту «Інтелектуальна Са-
мооборона» та благодійного фонду 
«Захистимо Україну!», про допомогу 
батальйону «Чернігів» і сім’ям біжен-
ців та багато чого іншого.

— Розкажи, як ти потрапив на 
Майдан та як після нього став коор-
динатором «Самооборони Майдану»? 

— 21 листопада 2013 року, коли 
тільки розпочинався Майдан, ми при-
везли підписні листи за євроінтегра-
цію, передали їх в Адміністрацію Пре-
зидента України. Удень я пройшов по 
Майдану, там уже встановлювали 
дерев’яні будиночки, які мали стояти 
на Новий рік. Міліція почала блокува-
ти вхід до метро. Увечері, пам’ятаю, 
коли ми віднесли підписні листи, на 
Майдані вже вирувало віче. Ми тоді, 
до речі, перші, хто привіз апаратуру, 
яку взяв Мустафа Найєм і почав з 
нею виступати. Також ми розвернули 
великий державний прапор. Ніщо не 
вказувало, що надалі буде такий роз-
виток подій.

Напередодні розгону Майдану, 
десь годині о сьомій вечора 29 лис-
топада 2013 року, мені зателефону-
вали з Києва, сказали, що все, Май-
дан закінчується. А вночі сталися оті 
сумні події.

Уранці 1 грудня 2013 року я при-
їхав до Києва, на заклик Андрія Ле-
вуса і Романа Орищенка. Разом зі 
мною були наші чернігівські журна-
лісти — Любов Потапенко, Володи-
мир Лисенко, Олександр Жогалко та 
побратим Віталій Костюченко, нині 
заступник командира спецбатальйо-
ну «Чернігів», 5 активістів. Ми зібра-
лися на Михайлівській площі у складі 
штурмового загону…

Наступна дата — тоді я в Чернігів-
ському культурно-мистецькому центрі 
«Інтермеццо» разом із побратимом Ві-
ктором Татарином проводив чергові 
літературні «Єврочитання». У Фейсбу-
ці мені відписався Андрій Левус і за-
пропонував стати координатором об-
ласної «Самооборони Майдану». Я по-
годився. Того ж вечора провів зустріч 
із хлопцями, щоб були налаштовані ді-
єво, а вже пізно увечері, коли я повер-
тався додому, на мене вчинили напад 
троє «відморозків». Я відбувся перело-
мом черепа та деякими іншими трав-
мами, хоча подальше розслідування 
показало, що перед цим на їхніх руках 
була кров, як мінімум, двох загиблих 
людей. Хоча їх засудили як криміналь-
них злочинців і слідчі взагалі не розгля-
дали версію їхнього нападу як політич-
ну, проте у мене є підстави вважати, що 
діяли вони цілеспрямовано. Але нехай 
Бог їм буде суддя, вони вже покарані.

— Яка взагалі «Самооборона 
Майдану», напрямки роботи?

— «Самооборона Майдану» — це 
перш за все об’єднання дієвих патрі-
отів — і тих, що були на Чернігівських 
майданах, і тих, хто був на Київському. 
Спочатку основним напрямком було 
підтримання правопорядку. Пригаду-
ється, був навіть час, коли міліціоне-
ри боялися виходити в місто без бійця 
«Самооборони». Нині в лавах правоо-
хоронців чимало представників «Само-
оборони», зокрема у складі спецбаталь-
йону «Чернігів», та й очільник обласного 
УМВС Едуард Альохін — перший коман-
дир Чернігівської «Самооборони».

Потім, коли російські танки гурко-

тіли за сотню кілометрів, був час під-
готовки до відбиття російської агресії. 
Він триває і досі, адже хочеш миру — 
готуйся до війни.

На сьогодні до згаданих додали-
ся такі напрями: охорона державного 
кордону — тут вирізняються Щорс (ко-
мандир Олег Хасенко), Ріпки (коман-
дир Олександр Кравченко), Семенівка 
(командир Павло Бондаренко), на ра-
хунку є й затримання шпигунів-сепа-
ратистів, що намагалися поширювати 
антиукраїнську агітацію; заходи з очи-
щення влади або принаймні примус 
знахабнілих представників влади до 
виконання своїх службових завдань 
— тут відзначу Прилуки (командир Ігор 
Прилипко, Валерія Сич), Чернігів (ко-
мандир Юніс Аскеров), Козелець (ко-
мандир Олександр Отрошко), Ріпки 
(командир Олександр Кравченко).

Ще одне завдання — пропаганда. 
Наша область прикордонна, межує з 
Білоруссю та Росією, і кордон у бага-
тьох місцях (а це десятки кілометрів) 
є чисто умовним: мало населення, бо-
лота, ліси. Не секрет, що переважна 
більшість мешканців прикордоння до 
останнього часу не сприймала дер-
жавну межу як щось реальне, окрім 
того, тільки нещодавно в північних ра-
йонах сигнал Українського телебачен-
ня став більш-менш стабільним, а ще 
ж є деяка кількість етнічно російських 
сіл. Тож чимала кількість мешканців 
прикордонних територій перебувала 

під впливом інформаційного поля Ро-
сійської Федерації. Нам залишаєть-
ся — пропаганда. Ми розробили про-
ект «Інтелектуальна Самооборона». У 
його рамках поширили, в т.ч. і на тери-
торії Брянської області РФ, кілька со-
тень книг російською мовою, що роз-
кривають злочинні наміри Російської 
імперії, поширили кілька тисяч газет із 
матеріалами-розповідями про героїч-
ні дії уродженців цього краю в бороть-
бі з московськими агресорами.

Нині основне завдання — це до-
помога учасникам АТО, і тут показа-
ло надзвичайну роботу громадське 
об'єднання «Жіноча сотня Самообо-
рони Чернігівщини», діяльність в якій 

координують Світлана Корольова та 
Оксана Рубан. Також варто згадати 
Олександра Хомазюка з командою з 
Городні, медиків Олександра Максим-
ця і Наталку Нос із Ніжина — вони ра-
зом із Хомазюком зібрали кошти і при-
дбали «швидку допомогу», волонтера 
Віталія Курача, який першим із Черні-
гова доїхав до лінії фронту, хлопців Іго-
ря Биховця, Станіслава Асхатова, ко-
рюківців, прилучан, багатьох інших.

— Ти написав дуже гарну книгу 
— «Сіверщина в боротьбі за волю». 
Що надихало на це, та про що буде 
наступна книга?

— Ця книга — підсумок моєї робо-
ти як журналіста й історика протягом 
2010 – 2013 років. Урешті-решт я ви-
рішив видати цикл історичних нарисів 

про боротьбу на північній, прикордон-
ній Чернігівщині з нашим заклятим во-
рогом — Російською державою. Для 
пересічного чернігівця цей збірник на-
рисів — неспростовний доказ того, що 
наші предки і на початку ХХ століття, і в 
його середині боролися за Українську 
державу. І що важливо: в цій книзі ге-
рої — не далекі Бандера чи Шухевич, а 
свої — ті, про кого, збираючись у гурт, 
згадують дідусі. Нині я із презентацією 
книги об’їхав п’ять прикордонних райо-
нів, потім буде ще п’ять. У планах — на-
писати збірку нарисів про героїв нашо-
го краю першої половини ХХ століття, 
про фронтовий шлях спецбатальйону 
«Чернігів» та про бойових побратимів, 
волонтерів, бійців «Самооборони».

— Ти керуєш благодійним 
фондом «Захистимо Україну!». Кому 
допомагаєте і чим? 

— Створили ми його в листопаді 
2014 року. Основні категорії, кому до-
помагає наш фонд, — це учасники АТО 
та їхні родини, сім’ї біженців. Надаємо 
переважно одяг, іграшки, взуття, посуд. 
Це дуже важливо для людей, у яких не 
залишилося навіть даху над головою. 
Опікуємося родиною Дусів, що мешкає 
в с. Пекурівка Городнянського району.

Щодо військових, то ми активно 
допомагаємо розвідникам і спецба-
тальйону «Чернігів», Першій окремій 
танковій бригаді.

Хто ж надає допомогу нам? Актив-
но співпрацюємо з волонтерською іні-
ціативою «Гуманітарний маршрут «Біло-

русь – АТО», які нам передали вже чоти-
ри тонни речей, із французькою асоціа-
цією «Люба Лорр Україна», Суспільною 
службою України, Vaba Ukraina, Parcels 
from Vancouver to Ukraine: the yellow 
and blue line of warmth. Хочу вислови-
ти велику подяку за постійну допомо-
гу Валерію Шевчуку з Ванкувера (Ка-
нада), голові Чернігівської обласної 
вірменської громади Самвелу Мовсе-
сяну, депутату Чернігівради Наталії Осі-
ковській та багатьом іншим.

— Твоє бачення Чернігова в май-
бутньому: що треба додати, а що ви-
корінити?

— У Чернігова взагалі та Черніго-
во-Сіверщини зокрема великий турис-
тичний потенціал — близькість до сто-
лиці, величезна кількість історичних 
пам’яток. Проте, спілкуючись із турис-
тами, розумієш, що наше місто майже 
невідоме. Окрім того, туристи повинні 
залишатися тут на ніч, тут витрачати 
кошти. Проте ми нічого запропонува-
ти їм не можемо. Ось це потрібно змі-
нювати: Чернігів має стати туристич-
ним центром, а це принесе нові робочі 
місця і кошти. По-друге, близькість до 
кордону ставить перед нашим містом 
і безпекові вимоги, однозначно ми по-
винні відроджувати військову могут-
ність міста, області. По-третє, остан-
ні вибори показали, що революція не 
змінила свідомості значної кількос-
ті громадян і політиків. Одні залюбки 
беруть 300 – 500 грн або гречку, інші 
безсоромно їх роздають. З таким яви-
щем, безперечно, потрібно боротися.

— Найважливіші речі у твоєму 
житті та твоє життєве кредо, з яким 
прямуєш у майбутнє?

— Найважливіші для мене речі — 
це моя Батьківщина, Україна. Я прагну 
бачити її сильною, комфортною євро-
пейською країною.

Велике значення для мене має 
моя родина і в широкому сенсі рід, на-
ція. Щодо життєвого кредо, то це — 
Україна понад усе!

Центральний штаб 
ГО «Самооборона Майдану»

На фото: Чернігівська «Самооборона 
Майдану»  на фронті і в тилу.
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Зараз від різних політиків лу-
нає критика необхідності проведен-
ня другого туру. Кажуть, що гроші на 
вітер і людей це не цікавить. Ну-ну...

Людей не цікавлять вибори без 
вибору, брудні політтехнології, са-
модискредитовані політикани, які 
рвуться до влади за будь-яку ціну. 
Власне кажучи, ці вибори взагалі не 
стали конкурентними в позитивно-
му сенсі, між тими, хто пропонує, як 
зробити щось конкретне краще за 
свого конкурента. Натомість, чому 

конкурент є завідомо гіршим — по-
яснюють усі.

Ці вибори не відкривали пе-
ред виборцями жодних позитив-
них перспектив, тож заради чого їм 
було голосувати? Інтрига подекуди 
зберігалася, але лише як сама для 
себе. За відсутності такої мотивації 
в дуже багатьох виборців процеду-
ра голосування сприймається не як 
право, а як обов’язок. Неприємний 
обов’язок. А тому й необов’язковий.

І справа тут не в другому турі як 
такому, а в тому, що люди за остан-
ні півтора роки голосують уже вчет-
верте! За президента, парламент, 
за місцеві ради і ще раз за мера. У 
США, наприклад, голосування відбу-
ваються 1 раз на 2 роки, а тут — 4 за 
1,5! І без видимих змін на краще. Я 
вже не кажу про те, що ці голосуван-
ня відбуваються під час війни...

Та це просто героїчні виборці! 
Просто в них важка морально-пси-
хологічна втома. Може, це ще й на 

краще, що не всі прийшли голосува-
ти? Бо невідомо, який би вони вибір 
зробили в такому стані. Ті, хто зали-
шився вдома, принаймні трохи від-
почили. Хоча навряд чи цього виста-
чить, щоб відпочити.

І ще один дуже важливий мо-
мент. Багато хто про це або не знав, 
або... забув. Люди просто не звикли 
голосувати на місцевих виборах у 
два тури. Та й як така звичка могла 
виробитися, коли виборча систе-
ма змінюється з кожним новим ци-
клом? Спеціально змінюється, щоб 
звичка (стереотип) не закріплюва-
лася. І партійні бренди змінюють-
ся для того ж самого. Щоб люди не 
пам’ятали, який політик з якої партії. 
І яка партія за що відповідає, напри-
клад, в уряді чи в місті.

Жонглюванням виборчими пра-
вилами і партійними брендами до-
сягається головна мета: не струк-
турується партійна система як така 
(немає відповідальних). У маси ви-

борців не формується стереотип 
— яка партія поділяє його ціннос-
ті й виражає його інтереси. А яка — 
чужі йому чи навіть ворожі. У такому 
партійно-політичному хаосі для ба-
гатьох орієнтирами є лише прізви-
ща вождів, і скільки в них платять за 
голос. Тобто медіа і гроші, а не сус-
пільні цінності та інтереси формують 
нашу сучасну партійну систему. А ме-
діа і гроші — в руках навіть не влади, 
а олігархів. І вони категорично проти 
формування й посилення довіри до 
партій як демократичних інституцій. 
З державним, незалежним від них 
фінансуванням, внутрішньопартій-
ною конкуренцією і головне — опо-
рою на великі соціальні групи для 
відстоювання їхніх інтересів.

Тож що ми маємо на даному ета-
пі? Через заплутану і абсурдну ви-
борчу систему дискредитується 
саме поняття відкритих списків, ме-
тою яких є внутрішньопартійна кон-
куренція. Але не в різних округах, 

як зараз, а в одному і тому ж! І саме 
списків кандидатів, а не поодиноких 
прізвищ.

Через обумовлену обставина-
ми низьку явку дискредитується ідея 
2-го туру, який насправді є запобіж-
ником від випадкого тріумфу непри-
йнятного для більшості кандидата на 
відповідальну посаду. Але, коли оби-
два учасники 2-го туру неприйнятні, 
то ніяка система не допоможе. Хіба 
що графа «проти всіх»...

І останнє: якою б не була вибор-
ча система, оцінити її ефективність 
можна лише через 2 – 3 виборчих 
цикли, коли люди і партії навчаться 
і звикнуть ними користуватися. Бо 
тільки так і тоді можна буде говорити 
про якусь політичну структуризацію, 
а значить, і відповідальність.

Володимир ГОРБАЧ, 
політичний аналітик Інституту 

євроатлантичного співробітництва 
(«Українська правда», 16.11.2015) 

www.pravda.com.ua

Якщо хочемо мати 
результат, тоді треба до-

класти чимало додаткових зу-
силь. Натомість у ході розслідуван-

ня до всього іншого ще впираємося 
в саботаж та протидію слідству. А та-
кож невирішені системні проблеми 
діяльності правоохоронних і судових 
органів, хвіст яких тягнеться ще за-
довго до початку Євромайдану.

Чого вартує непробивна круго-
ва порука в МВС, де в переймено-
ваному підрозділі служать ті ж самі 
беркутівці, які били Автомайдан на 
Щорса та Кріпосному.

І псевдоробота окремого управ-
ління Генпрокуратури, що було ство-
рене для встановлення відповідаль-
них за неефективне розслідування, 
яке проводилося до створення єди-
ного координаційного центру. Не-
зрозуміло, чому його очолила люди-
на, яка, за твердженням адвокатів 
Небесної Сотні, й завалила розслі-
дування у прокуратурі Києва?

І суд, з доброї ласки якого пря-
мо по дорозі до поліклініки рапто-
во зникає командир «Чорної роти» 
«Беркута» Дмитро Садовник? Відпу-
щений під домашній арешт, попри те 
що підозрюється в безпосередньо-
му керівництві силовиками під час 
розстрілів на Інститутській. Того дня 
20 лютого 2014 року, коли загинуло 
49 «озброєних» дерев’яними щитами 
протестувальників.

І вже через кілька місяців суд 
знову звільняє харківського тітуш-
ку Таваккула Рагімова під домашній 
арешт. Бо на момент судового роз-
гляду Рагімов продовжує виконува-
ти почесні обов’язки працівника мі-
ліції, що, на думку судді, служить за-
порукою його доброчесної поведін-
ки. Теж очікувано втік.

І знову 
«на манєже»

Можновладці, які притихли після 
Євромайдану, доволі швидко зорієн-
тувалися в ситуації і знову «на коні». 
Вони повертаються в політику, про-
довжують вести незаконний бізнес.

Вони прагнуть продемонстру-
вати суспільству, що правила гри 
не змінилися. Цей сигнал янукови-
чі майбутнього читають так: буду-
чи при владі, можна чинити найтяж-
чі злочини, потім можна цю владу 
втратити, система все одно тебе не 
здасть. Представники владної касти 
недоторканні.

За кілька місяців Євросоюз із 
великою долею вірогідності скасує 
накладені ним санкції на високопо-
садовців режиму Януковича. Євро-

чиновники справедливо вважають, 
що два роки — більше ніж достатньо, 
аби здобути беззаперечні докази їх 
причетності до корупційних діянь.

Приблизно в березні наступного 
року вони знову отримають контро-
ль над своїми мільйонними статка-
ми, замороженими в різних країнах.

Зволікання з оголошеннями пі-
дозр пояснюють нестачею прямих 
доказів, адже багато людей втекли, 
а велику частину причетних ще нале-
жить встановити.

Але ж особи народних депутатів, 
які голосували за диктаторські зако-
ни, встановлені. І вони продовжують 
законотворити в парламенті нового 
скликання. Але чомусь слідство об-
межилося тільки членами лічильної 
комісії.

Хіба, порушуючи Конституцію та 
позбавляючи людей права на мир-
ний протест, народні обранці з під-
нятими радісно обома руками 16 
січня 2014 року не перевищили сво-
їх повноважень? У Кримінальному 
кодексі є відповідні статті, які нази-
вають такі дії злочином.

Чим далі, тим менше людей ві-
рять у результати розслідування. І, 

що особливо небезпечно для країни, 
де йде війна і на руках у людей купа 
зброї, — потроху розчаровуються у 
праві як дієвому способі досягнення 
справедливості.

І дедалі частіше читаємо про са-
мосуд, сміттєву люстрацію, бійки в 
засіданнях суду, заклики до насиль-
ницького «третього Майдану». Це 
кардинальний розворот від курсу на 
демократичне суспільство і ціннос-
ті, які ми відстоювали тієї «зими, яка 
нас змінила».

Але такі настрої є природною ре-
акцією на непокаране зло, і хто як не 
влада мала б це розуміти.

Розслідування злочинів Євро-
майдану є тестом для України на пра-

во мати чесні правила гри та якісно 
іншу систему управління. Аби жод-
ній владі, незалежно від її кольорів 
і відтінків, більше ніколи на думку 
не спало розстрілювати беззброй-
них демонстрантів. Якщо не закриє-
мо цю драматичну сторінку історії, то 
приречені її повторити.

Так влада 
чи хунта?

Тим часом за одним із небага-
тьох епізодів Євромайдану, які пере-
дані до суду, приступили до опитуван-
ня рідних. Один із таких тяжких висту-
пів на суді. Мати втратила на Майдані 
свого 19-річного кучерявого Ромчи-
ка. Син загинув за омріяну «свобід-
ну країну». І все, що в неї лишилося, 
— це рюкзачок зі шкарпетками, зуб-
ною щіткою та обгортками від цуке-
рок... Бо «він був чемний» і «не кидав 
обгортки на вулиці». І оте, чому Ром-
чик так «спішив жити» і навіть «у школі 
склав іспити екстерном»…

А через ґрати в судовому засі-
данні ці болісні свідчення слухають 
не втікачі Захарченко чи то Януко-
вич, і навіть не Єфремов чи Кернес, 

а тільки Аброськін та Зінченко — 
ймовірні рядові виконавці злочин-
них наказів перерахованих вище та 
їм подібних.

І молода жінка говорить, як де-
сять років тому, за покликом серця, 
вона із чоловіком сама була на По-
маранчевому Майдані. А відтак, хоча 
дуже переживала за сина, але навіть 
«не мала чим йому заперечити».

Невже і наші діти будуть змушені 
боротися за свободу на цій залитій 
кров’ю та сльозами площі?

Можливо, така перспектива 
хвилює тільки звичайних людей, а 
не тих, кого енергією Майдану вине-
сло на владний Олімп. Але дивує, що 
влада — і тут мова йде про всі без 

винятку політичні сили в парламенті, 
які приписують собі відданість демо-
кратичним принципам, — не розу-
міє простої речі. Її легітимність пря-
мо залежить від результатів розслі-
дування.

Вибори до загальнонаціональ-
них органів пройшли лише у трав-
ні та відповідно у жовтні 2014 року. 
До цього часу від лютого по травень 
2014 країною керувала ціла когорта 
в.о. та призначених цими в.о. людей.

В умовах системного і масштаб-
ного переслідування десятків тисяч 
демонстрантів і втечі Януковича в 
лютому 2014 року в опозиції не було 
жодного іншого вибору, окрім як узя-
ти управління країною у свої руки.

Але відсутність результатів роз-
слідування, яке це наочно демон-
струє, насправді робить нову владу 
хунтою. І ллє воду на млин російської 
пропаганди.

Опора 
на власні сили
Активна громадськість ніколи 

не мала особливих ілюзій щодо но-
вої влади. Хоча вона в рази краща 
за попередню, але також далека від 
цінностей прав людини. Багато кого 
з цих людей ми бачили в дії раніше, 
зокрема й на керівних посадах.

Тож, якщо хочемо отримати 
належні результати розслідуван-
ня, слід озброїтися майданівським 
принципом і брати відповідальність 
на себе.

Уже зараз рідні загиблих прово-
дять паралельні розслідування, во-
лонтери переглядають терабайти ві-

деоматеріалів і відстежують, скіль-
ки пострілів зробили обвинувачені, 
адвокати об’єднуються в групу, аби 
спільно працювати над вироблен-
ням правової позиції, звичайні гро-
мадяни ходять на судові засідання, 
хоча подекуди вони затягуються до 
самого ранку.

Правозахисники вивчають мо-
делі міжнародних гібридних трибуна-
лів, експерти розробляють зміни до 
законодавства, аби залучити до роз-
слідування та відправлення право-
суддя міжнародних слідчих і суддів.

Таких звичайних людей і зробле-
них ними конкретних справ має ста-
вати більше.

Якщо ви можете допомогти 
управлінню спеціальних розслі-
дувань ГПУ технікою, зв’яжіться з 
нами, ми допоможемо її переда-
ти. Маєте інформацію про переслі-
дування в Києві та особливо в ре-
гіонах, якої бракує Міжнародному 
суду в Гаазі для кваліфікації злочи-
нів проти людяності, — повідомляй-
те нам. Це буде ваш власний внесок 
у відновлення справедливості.

Ми просто не маємо права зда-
ватися. Опускати руки і зазнавати 
зневіри нам, людям, які лишилися 
живі, — невиправдана розкіш.

Олександра МАТВІЙЧУК,
координатор громадської 

ініціативи Євромайдан SOS 
«Українська правда», 27.11.2015

www.pravda.com.ua

Фото на стор. 1 —
«Українська правда». 

Фото на стор. 6 — Петра Антоненка. 
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Непокарані за кров Євромайдану: 
що нам із цим робити

Ще раз про вибори і «партійну структуризацію»

Про особливості (не) явки на 2-ий тур
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Декомунізація: повноваження перейшли 
до міських, селищних і сільських голів та парламенту

Завершився перший етап деко-
мунізації тоталітарних назв. Після 
21 листопада рішення про нові на-
зви вулиць українських міст і сіл при-
йматимуть міські, селищні та сіль-
ські голови за участі громади. Рішен-
ня про нові назви населених пунктів 
упродовж трьох місяців ухвалить 
парламент.

Перший етап декомунізації, який тривав 
півроку, перейшов у наступні етапи — вони 
триватимуть ще півроку.

Політична незрілість деяких політиків і чи-
новників призвела до того, що 6 місяців пер-
шого етапу реалізації декомунізаційних зако-
нів подекуди пішли не на їх втілення, а на диску-
тування про потребу виконання закону. Після 

місцевих виборів 25 жовтня виконання деко-
мунізаційного закону значно активізувалося.

Загалом перейменуванню підлягають 32 
міста, з них лише у 18 була змога провести гро-
мадські обговорення — решта на окупованих 
територіях. Правом обрати нову назву тою чи 
іншою мірою скористалися 13 міст.

Згідно із законом Верховна Рада Украї-
ни протягом трьох місяців ухвалить рішення 
про нові назви міст, селищ і сіл, на підставі по-
дань або рекомендацій Інституту національної 
пам’яті. Щоб сформувати рекомендації, УІНП 
створює експертну комісію і закликає місце-
ві громади, які не встигли до 21 листопада, ще 
протягом місяця подавати пропозиції нових 
назв до Інституту. Думка громади буде макси-
мально врахована, запевняють представники 
УІНП.

Попереду ще півроку, щоби декомуніза-

ційні закони реалізувати повною мірою.
Під час першого етапу вулиці, названі на 

честь найбільш одіозних комуністичних дія-
чів, загалом перейменовано. На честь менш 
відомих, натомість, багато де позалишали-
ся — тут необхідне проведення додаткової 
роз’яснювальної роботи. Адже не завжди 
мешканцям донесли інформацію про те, ким 
насправді були діячі, на честь яких названо ву-
лиці, де вони живуть. Тепер слово за міськими, 
селищними і сільськими головами.

Також декомунізаційне законодавство 
створило цивілізований механізм демонтажу 
пам’ятників, пам’ятних дощок тощо, якими про-
пагував себе комуністичний режим, й убез-
печило цей процес від стихійності. У наступні 
півроку рішення про демонтаж ухвалюватиме 
мер або сільський голова на підставі консуль-
тацій з експертною радою митців: що з демон-

тованого, яке містить символіку комуністично-
го чи нацистського тоталітарного режимів, ста-
новить мистецьку вартість і де його зберігати.

Декомунізація торкнулася й армії: 18 лис-
топада 2015 р. Президент України Петро По-
рошенко підписав указ, згідно з яким із почес-
них найменувань українських військових час-
тин вилучать елементи, успадковані від Радян-
ської армії.

Декомунізація є одним із прикладів, коли 
зміни готувалися за широкої участі громад-
ськості. Після Революції Гідності питання на-
ціональної пам’яті стали розглядатися як ці-
леспрямована державна політика. Декомуні-
зація необхідна задля унеможливлення спроб 
використати тоталітарні практики проти нашо-
го суспільства.

 
Український інститут національної пам’яті

І ось щойно вилу-
плений більшовицький 

уряд скасовує свободу сло-
ва. Запроваджує контроль над 

пресою з метою «захисту револю-
ції від контрреволюції». Розумію-
чи, що після десятиліть боротьби з 
цензурою, демагогічних (серед ін-
ших) гасел про демократію і сво-
боду слова йти на таке — просто 
непристойно, контроль за пресою 
було заявлено як тимчасовий. Тут 
варто зацитувати цей Декрет про 
пресу: 

«Как только новый по-
рядок упрочится, — всякие 
административные воздействия 
на печать будут прекращены, для 
неё будет установлена полная сво-
бода в пределах ответственности 
перед судом, согласно самому ши-
рокому и прогрессивному в этом 
отношении закону.

Закрытию подлежат лишь 
органы прессы: 

1) призывающие к открытому 
сопротивлению или неповинове-
нию Рабочему и Крестьянскому 
правительству; 

2) сеющие смуту путём явно 
клеветнического извращения 
фактов; 

3) призывающие к деяниям 
явно преступного, т.е. уголовно на-
казуемого характера.

Настоящее положение имеет 
временный характер и будет отме-
нено особым указом по наступле-
нии нормальных условий обще-
ственной жизни.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров

 Владимир Ульянов-Ленин».
Погляньте на три критерії за-

криття газет. Та під них можна під-
вести що завгодно! І каральна ма-
шина запрацювала. Трохи більш 
як за півроку, по червень 1918-го, 
в країні було закрито понад 470 
газет. 

І щодо «тимчасового» характе-
ру Декрету. Якою насмішкою зву-
чать слова про те, що «як тільки 
новий порядок зміцниться» чи про 
«настання нормальних умов сус-
пільного життя». Правду кажуть, 
мало що більш довговічне, ніж тим-
часове. Це «тимчасове» розтягло-
ся, як мінімум, на 74 роки, до краху 
Радянського Союзу. А більшовиць-
кий Декрет про пресу, і то в части-
ні скасування цензури, незалеж-
на Українська держава скасувала 
лише 1996 року ухваленням Кон-
ституції, якою цензура дійсно за-
боронена. А ще через 19 років ми 
нарешті скасували і контроль над 
пресою у вигляді власних видань 
органів влади. 

Довга дорога 
роздержавлення
Багатостраждальний закон 

про роздержавлення преси — 
один із найбільших «довгобудів» на-
шого парламенту. Його намагалися 
ухвалити кілька останніх скликань 
Ради. Бо ставало вже соромно пе-
ред світовою спільнотою. Та й ви-

моги її були чіткими. Парламент-
ська Асамблея Ради Європи ще 
2005 року закликала органи вла-
ди України розпочати роздержав-
лення друкованих ЗМІ. Така вимо-
га була в резолюції ПАРЄ «Про ви-
конання обов’язків та зобов’язань 
Україною» від 05.10.2005 р. Ука-
зом Президента України В. Ющен-
ка від 20 січня 2006 року щодо ви-
конання зобов’язань України, які 
випливають з її членства в Раді 
Європи, також було задекларова-
не це роздержавлення. А одним із 
законів, ухвалених Радою 15 січня 
2009 року, вимагалося від вико-
навчої влади внести до парламен-
ту законопроект про реформуван-
ня преси влади.

Останньою краплею стала чіт-
ка вимога Євросоюзу: для інтегра-
ції України в ЄС і виконання Угоди 
про асоціацію з Євросоюзом, се-
ред інших законів, мав бути ухва-
лений і закон про роздержавлен-
ня преси. 

Роками в парламенті ходив не 
один законопроект і від депутатів 
про роздержавлення преси, зо-
крема нашого земляка — депута-
та кількох скликань Віталія Шев-
ченка, пізніше — Миколи Томен-
ка. І нарешті саме законопроект 
Томенка ухвалила Верховна Рада. 
Він мав би бути ухвалений ще торік, 
одночасно із законом про створен-
ня суспільного телебачення і радіо. 
Однак його заблокували, бо навіть 
дуже демократичним депутатам 
таки ж хотілося і далі мати під ру-
кою підручну пресу. 

Неквапливе 
реформування

Ті, хто гадає, що вже завтра 
влада не матиме кишенькових га-
зет, помиляються. Закон набуває 
чинності 1 січня 2016 року, і роз-
державлення розраховане на 3 
роки. У перший рік будуть рефор-

мовані ті газети, які виявлять це 
бажання. Тобто де на це підуть 
співзасновники. У наступні два 
роки — всі інші. 

Тим журналістам і читачам 
місцевих газет, які хвилюються, 
чи виживуть ці ЗМІ без фінансо-
вої підтримки влади, можна не 
хвилюватися. По-перше, якщо 
редакції не мають власних примі-
щень, а їх орендують, їм на піль-
гових умовах надаються ці будів-
лі в оренду не менш як на 15 ро-
ків. По-друге, редакціям безко-
штовно передається у власність 
те майно, яке досі було надане 
їм у користування співзаснов-
никами — владою. Чим не пре-
ференції? І про яку рівність рин-
кової конкуренції інших газет із 
цими «реформованими» можна 
балакати? По-третє, протягом 
цього реформування редакціям 
і далі надаватиметься фінансова 
дотація, причому цього разу — 
з державного бюджету. У зако-
ні це називається «адресна під-
тримка реформованих друкова-
них засобів масової інформації 
місцевої сфери розповсюджен-
ня». Їм «адресуються» доволі не-
малі суми, тут розрахунок узято з 
тих фінансових вливань, які газе-
ти отримали цього року, і це в се-
редньому по 150 тисяч на місце-
ву газету, а загалом на рік — 100 
мільйонів гривень.

Серед інших преференцій, по-
дачок є й така: надання цим ЗМІ 
«пріоритетного права на укладен-
ня договорів на висвітлення діяль-
ності місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого само-
врядування». Отже, інших газе-
там зась! Притому цікаво: на пері-
од реформування (цього прямо не 
сказано) чи на довгі роки? До того 
ж, чи не трактуватимуть «висвіт-
лення діяльності» як те саме ви-
хваляння місцевою підгодованою 
газетою місцевої влади?

Нарешті таке: закон роздер-
жавлює ДРУКОВАНІ засоби ін-
формації, тобто газети. Натомість 
влада й далі має право мати свої 
електронні ЗМІ — радіо і телеба-
чення. І їх подальше фінансове 
підживлення прямо прописане в 
змінах, які вносяться тепер до ін-
ших законів. 

І останнє: в центральної вла-
ди ЗАЛИШАЮТЬСЯ власні газети. 
Їх просто хитро перейменовують 
(положення закону): «Перетворен-
ня друкованих засобів масової ін-
формації, заснованих централь-
ними органами виконавчої влади, 
в офіційні друковані видання». Як 
кажуть, не в лоб, так по лобу. 

Усе це нагадує пишно заде-
клароване торік «майже роздер-
жавлення» радіо і телебачення, у 
формі створення суспільного мов-
лення. Там також збережено чи-
малий контроль влади над цим 
«суспільним» і його фінансове під-
годовування. Все це — бліда копія 
того суспільного мовлення, яке є в 
багатьох країнах. 

Про «маніпулювання 
суспільною 
свідомістю»

І все ж це закон революцій-
ний. Адже його основна мета, як 
сказано в пояснювальній записці 
до закону, — «зведення до мініму-
му використання друкованих за-
собів масової інформації з метою 
маніпулювання суспільною свідо-
містю і особистою думкою грома-
дян». Маніпулювання з боку вла-
ди за допомогою своїх газет. 

В ідеалі хотілося б узагалі по-
збутися отого маніпулювання че-
рез будь-які ЗМІ. Утім, ми добре 
бачимо таке маніпулювання на, 
здавалося б, недержавних, при-
ватних телеканалах, а такими є 
найбільш потужні в країні. Різною 
буде доля і реформованих газет. 
Безумовно, місцева преса дуже 
потрібна людям, бо вона най-
ближча до них. То що далі? Най-
більш тиражні районки виживуть і 
цілком обійдуться без дотацій від 
районної влади, деякі вже й обхо-
дяться. Можливо, не всі райгазе-
ти виживуть. Деякі потраплять у 
приватні руки місцевих бізнесме-
нів чи бізнесових структур. Але, в 
будь-якому разі, ми вже не поба-
чимо того самовихваляння вла-
ди через власні газети, яке інколи 
доходить до карикатури. 

Один приклад. Недавно за-
вершилася кампанія з виборів 
міського голови Чернігова. Вона 
вилилася у двобій діючого мера 
Олександра Соколова і нардепа, 
колишнього губернатора Владис-

лава Атрошенка. Переміг другий. 
Я зараз не втягуюсь у полеміку 
щодо цих тодішніх кандидатів, як 
не робив цього і протягом усієї ви-
борчої кампанії. Про один факт з 
боку штабу діючого тоді мера зга-
дую лише тому, що він стосується 
теми цієї публікації. 

За півтора тижні до повтор-
ного голосування газета місь-
кої ради «Чернігівські відомос-
ті» була видрукована шаленим 
тиражем — 83 тисячі примірни-
ків. При тому, що її передплат-
ний тираж менше двох тисяч, і ще 
щось друкується на роздріб (це 
на 300-тисячне місто!). А тут 83 
тисячі, чи не на кожну сім’ю чер-
нігівців. Крім того, збільшеним 
обсягом — не 16, а 24 сторінки. 
Звичайно, це хтось оплатив (ма-
буть же, не бюджет міста), вар-
тість лише паперу, за нинішньої 
ціни в 14 тисяч гривень за тонну, 
склала близько 100 тисяч гри-
вень. Так от, основні публікації 
номера, як і попередніх,  — ви-
борча агітація. І антиагітація, на 
яку останніми тижнями перейшли  
обидва опоненти. Тобто вихва-
ляння себе і поливання брудом 
суперника. Але якщо в Атрошен-
ка телеканал і газета — нехай 
навіть неформально — під його 
впливом, принаймні вони при-
ватні, то «Чернігівські відомості» 
— газета міської ради, власне, 
всіх мешканців міста, які, до того 
ж, підтримують її фінансово, до-
тацією з бюджету (між іншим, до-
сить великою). 

Просте запитання: чи були 
численні публікації того та й по-
передніх номерів виборчою агі-
тацією? Безумовно. Тоді відкри-
ваємо Закон про місцеві вибори. 
Ним прямо заборонено органам 
влади, в тому числі місцевого са-
моврядування, брати участь у ви-
борчій агітації. Чи було рішення 
сесії міської ради про надання га-
зети на обслуговування такого-то 
кандидата, навіть мера? Не було і 
бути не могло, бо це протизакон-
но. Може, було рішення міськви-
конкому? Якщо й було, що навряд 
чи, це теж протизаконно. Та й га-
зета — орган не міськвиконкому, 
а міської ради. До речі, це єдиний 
засновник її, тут навіть редакція 
не є співзасновником. Можливо, 
письмове розпорядження само-
го міського голови? Чи телефон-
на вказівка? Чи щось само собою 
зрозуміле? Останнє — найвіро-
гідніше.

Отже, сподіваймося, що наре-
шті, з ухваленням нового закону, 
преса відбиватиме думку наро-
ду, а не призначених ним у владу 
чиновників. 

Петро АНТОНЕНКО 

Розкріпачення преси1

Такими «піддонами» відправлявся  по місту той номер 
«Чернігівських відомостей». На кожному по  15 тисяч  газет. 
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Бліц-інформ Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

Президент Польщі сказав 
про Голодомор 
українською мовою 
Президент Польщі Анджей Дуда висло-

вив солідарність з Україною у День пам’яті 
про жертви Голодомору в Україні. Про це 
він 28 листопада написав українською мо-
вою на своїй офіційній сторінці у Твіттері: 
«Cьогодні солідарно з Україною схиляю голо-
ву в задумі і молитві за мільйони жертв Голо-
домору. Нехай ніколи не згасне пам’ять про 
той злочин».

Варшавський Євромайдан 
— про Голодомор
Активісти варшавського Євромайдану 

провели 28 листопада в центрі польської сто-
лиці акцію, метою якої було ознайомлення жи-
телів і гостей міста з Голодомором в Україні 
1933 року.

Вони роздавали перехожим листівки про 
Голодомор польською та англійською мовами, 
а також колоски — як символ цього страшно-
го дійства.

Голова правління фундації «Євромайдан-
Варшава» Наталія Панченко підкреслила, що 
у Варшаві вже втретє поспіль проводиться ця 
акція, і закликала українців в інших містах та 
країнах приєднуватися до неї.

25-річчя Об’єднання 
українців Польщі
З нагоди ювілею у Варшаві відбулася кон-

ференція за участю провідних діячів ОУП, укра-
їнських дипломатів, польських гостей, пред-
ставників ЗМІ.

Гостей вітав посол України в Польщі Ан-
дрій Дещиця. Від імені посольства він вручив 
пам’ятні нагороди діячам української громади 
в Польщі — голові Об’єднання Петру Тимі, а та-
кож Стефанії Лайкош, Катерині Сень, Наталії 
Кравчук та Мирославу Купичу.

Під час дискусії перший голова ОУП у 1990 
– 1997 роках Юрій Рейт підкреслив, що з рока-
ми організація зміцнилася і показувала свою 
ефективність, зокрема і в контексті будуван-
ня фундаменту між Польщею та молодою Укра-
їнською державою. За його словами, Дмитро 
Павличко і брати Горині були одними з пер-
ших в Україні, хто почав формувати відносини 
з Польщею. З польської сторони важливу роль 
у встановленні хороших українсько-польських 
відносин відіграв, зокрема, польський діяч 
Яцек Куронь.

Нині ОУП збирає гуманітарну допомогу для 
Сходу України, а також кошти на лікування в 
Польщі поранених майданівців і бійців АТО.

Голова ОУП Петро Тима підкреслив, що за-
вданням ОУП найближчими роками буде адап-
тація організації до нових реалій, зокрема 
зростання кількості мігрантів з України і нама-
гання їх залучати до активності в українській 
громаді. Крім того, важливим буде вибудову-
вання відносин між українською громадою 
і польською владою та протидія антиукраїн-
ській пропаганді Росії в Польщі.

Українська газета 
в Британії святкує 70-річчя
18 листопада 1945 року українці, які піс-

ля війни опинилися у Великій Британії, отрима-
ли першу можливість прочитати друковане ви-
дання рідною мовою. Того дня вийшло перше 
число газети-самодруку «Наш клич».

Тираж першого числа був невеликий — 
усього 200 примірників. Однак кожен аркуш 
любовно передавався з рук у руки і зачитував-
ся до дірок, розповідає директор бібліотеки та 
архіву імені Тараса Шевченка в Лондоні Люд-
мила Пекарська.

За словами д-ра Пекарської, яка зараз ре-
дагує видання «Українська думка», 70 років 
тому подальша доля газети для українців зале-
жала виключно від їхньої жертовності.

У лютому 1947-го газета була переймено-
вана на «Українську думку». Управа створе-
ного вже на той час Союзу українців Великої 
Британії (СУБ) змінила попередню назву, щоб 
часопис мав у своїй назві прикметник «укра-
їнський». У 1949 році газета мала вже понад 
4000 передплатників. 

Ось уже 70 років «Українська думка» вико-
нує обов’язки української незалежної націо-
нальної преси, водночас розповідаючи історію 
української політичної еміграції другої полови-
ни ХХ століття.

У Празі створили 
Український 

народний дім 
Це буде консультаційний та 

культурний центр українських 
громадських організацій у Чесь-
кій Республіці. З часом там на-
даватимуть візову і правову під-
тримку, допомагатимуть в орга-
нізації бізнесу, оформленні іпо-
теки та страхування.

У приміщенні розмістяться 
бібліотека, музей, мовні курси, 
концертна зала. Також на базі 
центру збиратимуть гуманітар-
ну допомогу українським пере-
селенцям. 

«Є багато людей, які хочуть 
утворити, наприклад, жіночий 
клуб. Вони могли би збиратися 
тут у вихідні дні. Чи клуб любите-
лів вишиванки, любителів спор-
ту. Ми з друзями збиралися пе-
реглянути, наприклад, футболь-
ний матч чи хокейний матч. Це 
можна буде робити тут», — гово-
рить керівник Українського на-
родного дому Михайло Топоров.

До заснування Українсько-
го народного дому долучилися 
кілька громадських організацій 
української діаспори в Чехії. У 
Чехії станом на вересень 2015 
року проживало понад 105 тисяч 
українських громадян.

Російську мову 
в українських 

паспортах замінять 
на англійську 

Президент України Петро По-
рошенко у відповіді на електрон-
ну петицію підтримав необхід-
ність заміни дублювання в пас-
порті громадянина України дру-
кованої інформації російською 
мовою на англійську мову.

«Підтримую обурення гро-
мадян України стосовно дублю-
вання в паспорті громадянина 
України друкованої інформації 
мовою держави, яка Верховною 
Радою України визнана такою, 
що здійснює агресію проти Укра-
їни, — заявив Президент. — Ура-
ховуючи патріотичну позицію 
підписантів, а також прагнення 
українського суспільства до ін-
теграції в Європейський Союз, 
вважаю за необхідне дублюван-
ня друкованої інформації в пас-
порті громадянина України ро-
сійською мовою замінити на ан-
глійську мову як мову міжнарод-
ного спілкування».

Президент звернувся до Ка-
бінету Міністрів із пропозицією 
забезпечити внесення відповід-
них законодавчих змін.

Цей день пройшов для укра-
їнців на півночі Португалії під 
гаслом «Вільні творять майбут-
нє». У Порто в парку ді Кріштал 
відбулася панахида за жертва-
ми Голодомору 1932 – 1933 ро-
ків і за загиблими на Майдані, 
Небесною Сотнею, а також за 
загиблими захисниками Украї-
ни в не оголошеній Росією війні.

Цього року плакуча верба, 
висаджена 2009 року на міс-
ці вшанування жертв геноци-
ду 1930-их років проти україн-
ського народу, схиляється в жур-
бі над двома пам’ятними знака-
ми — жертвам Голодомору та 
Небесної Сотні. Адже зусилля-
ми консульства України в Порту 
20 листопада було встановлено 
пам’ятний знак Небесній Сотні.

На заході були присутні пред-
ставники консульства України 

в Порту, народний артист Укра-
їни Богдан Бенюк, представник 
муніципалітету Порту і підпри-
ємницьких кіл Португалії, які ви-
ступили меценатами, представ-
ники осередків Спілки українців 

у Португалії з міст Брага, Віла-
Нова-ді-Ґайя та Аґеда, інших гро-
мадських організацій, вихованці 
ДЮЦ «Барвінок» з Віла-Нова-ді-
Ґайя, українці, що мешкають на 
півночі Португалії.

У Чикаго відбувся конкурс «Міс українська ді-
аспора-2015». Перемогу здобула Євгенія Борід-
ка. Переможниця отримала в подарунок квиток в 
Україну і грошовий приз для здійснення благодій-
ної місії в Україні.

Дівчина родом із містечка Гоголеве, що на 
Полтавщині. Зараз здобуває бізнес-освіту в од-

ному з університетів штату Нью-Джерсі. У США 
живе сім років.

Євгенії подобається танцювати, створюва-
ти нові образи й костюми, співати і займатися ак-
торською майстерністю. Надалі дівчина хоче бра-
ти активну участь у громадському житті діаспори і 
займатися благодійністю, зокрема на своїй рідній 
Полтавщині.

Титул першої віце-міс та міс Чикаго здобула Ві-
таліна Мельничук родом із Чернівців, другою віце-
міс стала Марта Петрушкевич зі Львова. Міс гля-
дацьких симпатій обрали Інну Костишеву родом із 
Кам’янця-Подільського.

Зірковою гостею конкурсу стала відома укра-
їнська співачка Злата Огневич. Вона виступила на 
сцені разом із дітьми з хору школи святого Мико-
лая в Чикаго.

Учасниці конкурсу демонстрували на сцені 
дві колекції етновбрання від української дизай-
нерки Оксани Полонець, яка привезла до Чика-
го 30 національних костюмів і вечірніх суконь з 
вишивкою.

У Будапешті відбулося 
відкриття оновленого примі-
щення Державного самовря-
дування українців в Угорщи-
ні та новоствореного музею-
галереї, в якому була розгор-
нута виставка українських 
художників Угорщини.

Це стало можливим за 
фінансової підтримки Мініс-
терства соціальних ресурсів 
Угорщини. Відтепер тут бу-
дуть регулярно проводитися 
персональні виставки укра-
їнських художників Угорщи-
ни, і кожен бажаючий зможе 
ознайомитися з їхнім мисте-
цтвом. Крім того, буде ство-
рена постійно діюча музейна 
експозиція.

Захід розпочався з чину 
освячення приміщення, який 
здійснив отець Дам’ян Га-
борій, душпастир українців 

Угорщини. Голова Держав-
ного самоврядування укра-
їнців Юрій Кравченко разом 
із Ярославою Хортяні, речни-
цею української нацменши-
ни в угорському парламенті, 
урочисто розрізали стрічку.

Урочистості продовжили-
ся в актовому залі самовря-
дування. 

Юрій Кравченко подяку-
вав угорському уряду за ор-
ганізацію в Угорщині літньо-
го відпочинку українських ді-
тей учасників АТО. Далі від-
бувся святковий концерт. На 
його початку виступили ар-
тисти Будапештського театру 
оперети. Продовжили кон-
церт тріо бандуристок «Гер-
дан» з Івано-Франківська. А 
головним гостем свята став 
ансамбль «Козацькі забави» 
з Києва. 

Відкрито оновлене приміщення Державного 
самоврядування українців в Угорщині та нову музей-галерею

День Гідності та Свободи і вшанування жертв Голодомору 

У США обрали найкрасивішу українку діаспори 

Держкіно заборонило 
показувати в Україні 
ще два російські серіали

Державне агентство 
України з питань кіно відмо-
вило в державній реєстрації 
двом російським серіалам 
— «Дорога на остров Пасхи» 
та «Подстава». Обидві стрічки 
зняті 2012 року.

Це не перші фільми, за-
боронені Держкіно. Від 
серпня 2014 року відом-
ство заборонило до пока-
зу сотні російських фільмів 
і серіалів. 

Як відомо, законом від 5 
лютого Верховна Рада забо-
ронила трансляцію всіх ро-
сійських серіалів і кінофіль-
мів, знятих після 2014 року, 
і всіх стрічок, що пропагують 
армію і правоохоронні ор-
гани РФ, знятих після 1991 
року.

26,6 мільйона загиблих — 
у це обійшлася Радянському Союзу війна, розв’язана 

нацистською Німеччиною і комуністичним СРСР
«Загальні людські втрати СРСР у Великій Вітчизняній війні скла-

ли 26,6 млн осіб, із них безповоротні військові втрати — майже 12 
млн». Такі дані навів начальник управління Міноборони РФ з уві-
чнення пам’яті загиблих під час захисту вітчизни Володимир Попов.

Безповоротні втрати військ і сил армії і флоту склали майже 12 
млн військовослужбовців. Пропали безвісти і потрапили в полон 
4,5 млн осіб, з полону повернулися на батьківщину 1,8 млн.

Попов додав, що на примусові роботи з окупованих радянських 
територій до Третього рейху насильно було вивезено 5,3 млн осіб, з 
них 2,2 млн загинули.

Попов також зазначив, що через Червону армію та інші силові 
структури пройшли 34,5 млн радянських громадян. Постійно в дію-
чій армії перебували (воювали на фронті) 5 – 6,5 млн осіб.

У травні 2014 року Інститут історії України Національної академії 
наук навів дані про кількість українців у лавах Червоної армії: 6 – 7 
млн із загальної кількості 34,5 млн. Кожен другий (3,5 млн) із україн-
ців у лавах ЧА загинув, а кожен другий із тих, хто вижив, став калікою. 

Тоді ж повідомлялося про загальні втрати населення Україн-
ської РСР унаслідок Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) — 13 
– 13,5 млн осіб. Це приблизно половина від цифри загальних втрат 
СРСР, озвученої Поповим. На примусові роботи до Третього рейху 
було вивезено близько 2 млн українців.

Сотні чеченців, тисячі інших 
громадян Росії воюють… 

проти Росії на боці Ісламської держави
Майже 500 чеченців потрапили до лав 

терористичного угруповання «Ісламська 
держава». Про це заявив глава Чечні Рам-
зан Кадиров в ефірі російського телекана-
лу «ТВ Центр». «Ми знаємо, що 484 з наших 
виїхали, більше 200 там же знищені», — 
розповів він.

За словами Кадирова, багато з тих, 
хто виїхав, зараз намагаються поверну-
тися, бо зрозуміли, що там немає нічого, 
пов’язаного з ісламом. «Решту, які там за-
лишилися, теж знищимо. Вони не пред-
ставляють мою релігію і не є мусульма-
нами. Їх потрібно знищувати», — додав 
Кадиров.

За даними ФСБ, на середину верес-
ня 2015 року на боці бойовиків воюють 
близько 2,4 тисячі росіян. А 10 жовтня пре-
зидент Росії Володимир Путін заявив, що 
на боці Ісламської держави, за різними 
оцінками, воюють від 5 до 7 тисяч вихідців 
із Росії та країн СНД.
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Варшава, 
Катажина

У наступні приїзди до Варшави я 
не раз зупинявся, мешкав у затиш-
ній двокімнатній квартирі пані Ка-
тажини. Вона ж більше жила у сво-
єї сестри в заміському будинку. Мені 
давала ключ від квартири, і я міг 
спокійно роз’їжджати Варшавою у 
своїх справах. Утім, це був тимчасо-
вий прихисток не лише для мене. В 
інший час тут нерідко квартирували 
гості з Білорусі, Кавказу, переваж-
но журналісти, громадські активіс-
ти. Пані Катажина опікувалася ними 
до останнього періоду свого життя й 
тоді, коли через хворобу мала віді-
йти від праці у Фундації, але брала 
участь в інших проектах. 

…Майже кожні вихідні пані Ка-
тажина сідала за кермо свого неве-
ликого авто і їхала провідати маму, 
котрій було вже за 80, мешкала вона 
у Вроцлаві, тож треба було їхати че-
рез пів-Польщі, за сотні кілометрів. 
Із чоловіком пані Кася давно розлу-
чилася, єдиний син одружився на іс-
панці й мешкав у Мадриді, інколи на-
відувався зі своєю родиною і бать-
ками дружини до Варшави, в гості 
до мами. Так що практично весь час 
пані Катажина віддавала громад-
ській роботі. 

Вдячний їй ще й за те, що орга-
нізувала мені ряд цікавих зустрічей, 
інтерв’ю з відомими людьми. Зокре-
ма, це був батько польських еконо-
мічних реформ, знаменитий еконо-
міст Лєшек Бальцерович.  «Батько-
ві» на той момент, у 2006-ому, було 
всього 49 років, позаду був бурхли-
вий кінець 1980-их – початку 1990-
их, коли Бальцерович, будучи віце-
прем’єром і міністром фінансів, 
блискавично провів так звану шо-
кову терапію — економічні рефор-
ми. Ці непрості для поляків часи пе-
ремін, природно, викликали неодно-
значну реакцію. Але потім суспіль-
ство визнало, що саме так — рішуче, 
кардинально — і треба робити ре-
форми, а не розтягувати на десяти-
ліття, як це сталося у нас в Україні. 
У другій половині 1990-их Бальцеро-
вич ще раз повернувся у владу, обі-
йнявши ті ж посади. А потім кілька 
років очолював Національний банк 
Польщі. Він завжди приділяв вели-
чезну увагу грошовій політиці й ви-
ступав за міцний курс національної 
валюти — злотого. Для Бальцерови-
ча було б просто неприпустиме таке 
обвальне падіння національної ва-
люти, трикратне протягом року, як у 
нас із гривнею. 

Ще одна цікава зустріч у Варша-
ві та інтерв’ю — з лідером Білорусь-
кого народного фронту Зеноном 
Пазняком, тоді вже політемігрантом 
у Польщі. 

Пані Катажина якось похвалила 
мене, що доволі швидко опановую 
польську мову. Насправді вона дещо 
лестила мені, бо опановувати іншу 
мову, навіть близьку, непросто. Про-
те я вже з першого приїзду до кра-
їни вирішив уважно слухати довко-
лишню мову, аби швидше розуміти і 
одразу ж пробувати говорити поль-
ською, хоча б  на побутовому рівні. 
Траплялися й комічні ситуації. При-
гадую, зайшов у магазин, кажу про-
давщиці, що хочу купити доньці спор-
тивний костюм. Продавщиця за-
питує: «Ілє лят ма цурка?» («Скільки 
років має донька?») Я й кажу: «Чтер-
дєсьтє». Бачу, продавщиця дивиться 
на мене зі здивуванням. І тут дійшло, 
що я сказав замість «чотирнадцять» 
— «сорок». Тут же виправився, кажу: 
«Чтернесьцє». І зрозумів здивуван-
ня продавщиці, котра, мабуть, поду-
мала, що пан добре зберігся, коли 
має 40-річну доньку. Бо мені самому 
було тоді 47. 

А взагалі поляки миттю вирахо-
вують, що ти іноземець, — за акцен-
том. Досить сказати навіть найпро-
стіше, однакове в обох мовах слово 
«так». Річ у тому, що існує так звана 
«мелодія мови» — пояснив мені ще 
один мій добрий товариш, доктор 
української філології Василь Наза-
рук. Він багато років віддав викла-
данню на кафедрі україністики Вар-
шавського університету, великий 
знавець літератури і мистецтва обох 
наших країн, один з активістів укра-
їнської громади Польщі. Українець, 
що народився і все життя мешкає в 
Польщі, він говорить польською аб-
солютно вільно як поляк, натомість 
українською розмовляє з легень-
ким, цікавим польським акцентом. 
Так говорять українці Польщі, пере-
буваючи постійно в мовному серед-
овищі країни, де є єдина державна 
мова, якою необхідно володіти всім. 

…А пані Катажини Краєвської 
у 2008 році не стало. Добра в мене 
пам’ять про неї — душевну людину, 
патріотку Польщі, яка любила нашу 
Україну. 

Жнін, Домінік
У 2006 році я побував у Поль-

щі вже двічі. На початку року вдру-
ге відбув двотижневе стажування 
в тій же Польсько-Чесько-Словаць-
кій Фундації Солідарності і привіз 
черговий подарунок від неї в ре-
дакцію «Сіверщини» — до торішньо-
го комп’ютера додався сканер. А в 
травні знову охоче поїхав на нове 
навчання. Тепер його провадила для 
журналістів місцевих газет Украї-
ни і Білорусі потужна всепольська 
громадська організація — Товари-
ство локальних газет. На  стажуван-
ня ми роз’їхалися по місцевих газе-
тах Польщі. Отак я потрапив до не-

великого міста Жнін, до одного із за-
сновників і керівників Товариства 
— Домініка Ксьонського, власника 
і редактора одної з кращих місце-
вих газет Польщі — «Палуки». На-
зва газети — це назва тої місцевос-
ті, щось на кшталт нашої Прилуччи-
ни чи Коропщини. Це північ Польщі, 
Поморсько-Куявське воєводство, 
кілька десятків кілометрів від цен-
тру воєводства міста Бидгощ.

Так почалася моя багатолітня 
дружба із ще одним поляком — До-
мініком. Стажування в його газеті 
було, звичайно ж, цікавим і корис-
ним. То була одна з перших місце-
вих незалежних газет Польщі. До-
мінік і його найближчі друзі брали 
участь у знаменитому русі «Солідар-
ність», у тому числі у випуску і по-
ширенні нелегальних видань. Після 
краху тоталітарного режиму 1989 
року одним із перших кроків нової 
влади Польщі стало роздержавлен-
ня преси, її реформування, утвер-
дження свободи слова. Існуючі до 
цього газети влади, як кажуть, «ле-
жали на землі», їх можна було підби-
рати безкоштовно всім бажаючим. 
Ось тоді й зібралися в оселі Доміні-
ка він, учитель за професією, його 
друзі —лікар, адвокат, ще хтось з 
інтелігенції. Вирішили: невже вони, 
освічені, енергійні, порівняно моло-
ді люди не зможуть створити й ви-
давати власну газету? І почали цю 
справу. А розвинули (це вже я пере-
кидаю місток у сьогодення) в потуж-
ну газету для міста Жнін, зі спецви-
пусками для навколишніх терито-
рій — географічно газета охоплює 
ніби кілька наших районів, тобто 
це щось середнє між міською і воє-
водською газетами. Тиражі пішли 
на тисячі, потім — на десятки тисяч. 
Щотижнева газета з повноколір-
ним друком, на 24 і більше сторінок, 
з них добра третина — платна, ко-
мерційна реклама, яка й дає осно-
вний дохід, на додачу до реаліза-
ції передплатою і через кіоски. За-
йве говорити, що газета не просто 
самоокупна, а й дає солідний при-
буток. З роками вдалося збудува-
ти новий дім для редакції, створити 
видавництво і студію звукозапису. 
І все це — єдина медіа-бізнесова 
структура. 

Потрапивши до польської гли-
бинки, я був зачарований цим неве-
ликим, десь на 15 тисяч мешканців, 
містом. Багато що з європейсько-
го побуту було новим. І те, як ра-
но-вранці комунальні служби мили 
тротуари мильним розчином, і те, як 
вечорами неквапно прогулювалася 
центральною вулицею гарно вбра-
на публіка, а на балконах над нею 
спостерігали цей «променад» ста-
течні літні пари, і обов’язкові ранко-
ві й вечірні богослужіння в костьо-
лах, на які скликали городян кос-
тьольні дзвони. Справжнім чудом 
стало те, що зі звичайного телефо-
ну-автомата, причепленого на вули-
ці, на стіні будівлі, я дзвонив в Укра-
їну, в Чернігів. Колеги в редакції 
дуже здивувалися, що я телефоную 
з таксофона, стоячи прямо на троту-
арі цього містечка.

Помор’я — це історичні поль-

ські місцевості, де понад тисячу ро-
ків тому зароджувалася Польська 
держава, могутнє в подальшому ко-
ролівство. Неподалік було містеч-
ко Гнєзно, перша столиця Польської 
держави, звідки за кілька століть її 
було перенесено до Кракова, а ще 
пізніше — до Варшави.

В один із днів Домінік зробив 
мені екскурсію до Біскупіна — древ-
нього слов’янського міста, кілька де-
сятиліть тому відкритого археолога-
ми. Після досліджень місто було зно-
ву акуратно вкрите піском, для збе-
реження, а на поверхні відтворили 
його точну копію. Так з’явився попу-
лярний туристичний об’єкт.

У Біскупіні 2 тисячі років тому 
жили слов’яни з великого, спільно-
го з нашою Наддніпрянщиною, пле-
мені, частина якого відкочувала на 
Захід, формуючи західнослов’янську 
народність. Вразили великі, як для 
тих давніх часів, дерев’яні житло-
ві будинки на кілька десятків людей 

кожен, господарські будівлі. І бага-
то туристів там з усієї Польщі, в тому 
числі школярів, студентів. 

До Біскупіна ми їхали по ще од-
ному історичному об’єкту столітньої 
давнини — вузькоколійній залізни-
ці, з якої тут починався залізничний 
транспорт і яку було реставровано 
й збережено для експлуатації. А на 
півдорозі побували ще й у… Вене-
ції: саме так називається станція, 
на якій ми зробили зупинку, щоб 
оглянути Музей польської залізни-
ці просто неба з його паровозами, 
вагонами. 

Вечорами в Домініка були коля-
ції. Взагалі польською мовою «коля-
ція» — це вечеря. Але там у них вкла-
дається трохи ширший зміст, це були 
години цікавого спілкування.

Мій друг ще й керував хором учи-
телів. Запросив до школи, на одну з 
репетицій. Виявляється, в репертуа-
рі хору були й українські пісні. 

Учителі саме розучували нашу 
народну пісню «Ой ти, ніченько». До-
мінік запитав мене, як правильно 
вимовляти — «ніченько» чи «ничень-
ко»? Я сказав: «Українською буде «ні-
ченько», але ви так цікаво співаєте 
«ниченько», що можна й так». 

Музика — це окрема тема. До-
мінік не просто закоханий у неї, за-
ймається цим професійно. Він гар-
но співає і акомпанує собі на гіта-
рі. Любить радянську бардівську 
пісню, що стала вже класикою, 
— це Висоцький (дуже популяр-
ний у Польщі), Візбор, Кукін, Доль-
ський, Нікітіни. Пізніше Домінік по-
дарував мені випущений ним поль-
ською мовою на власній студії зву-
козапису диск російських бардів: 
Висоцький, Візбор і Кукін. Причому 
Домінік зробив переклад на поль-
ську, сам співає і акомпанує собі 
на гітарі. Звучить просто чудово, я 
вже не раз копіював на комп’ютері 
цей диск своїм знайомим. Другий 
подарований диск — польські ту-
ристичні пісні. 

Кожної осені Домінік і такі ж, як 
він, затяті туристи, виїздять у гори 
Бескиди (в Польщі це — Бещади) і 
проводять туристичний фестиваль 
«Бещадська ватра». Звичайно, з гіта-
рою біля вогнища. Давно запрошує 

туди, а мене все не пускають клопо-
ти. По-доброму заздрю Домініку, що 
він, активно працюючи, маючи влас-
ну медійну справу, може мандрувати 
світом або із друзями ось так щоро-
ку їздити в гори. 

У Чернігові Домінік не раз був на 
моє запрошення як учасник україн-
сько-польських семінарів журналіс-
тів, які я свого часу організовував як 
редактор «Сіверщини» спільно з по-
сольством Польщі в Україні. Загаль-
на тема цих семінарів, на яких були 
десятки журналістів області й усі-
єї України, — досвід польської міс-
цевої преси для українських газет. 
Зрозуміло, що доповідачам-колегам 
із Польщі було що розповісти україн-
ським колегам. А вечорами на віль-
ному спілкуванні Домінік брав при-
везену ним гітару і співав наші укра-
їнські пісні. До речі, ще в Польщі з 
моїми польськими друзями ми інко-
ли сперечалися, українська чи поль-
ська та чи інша пісня. Наприклад, 

поляки щиро доводили, що це поль-
ські народні пісні, такі як «Взяв би 
я бандуру», «Ой, чий то кінь стоїть». 
Урешті я махнув на це рукою, ска-
завши, що вважайте їх своїми, а ми 
— своїми. Не кажучи вже про зна-
мениту в Польщі пісню «Гей, соколи», 
де співається, як, їдучи на війну, ко-
зак прощається з Україною і милою 
дівчиною-українкою. Цю пісню не-
змінно співають у Польщі на всіх «ко-
ляціях» і поляки, й українці.

Якось Домінік у Чернігові на ве-
чірці заспівав під гітару нашу україн-
ську, навіть чернігівську «В кінці гре-
блі шумлять верби». Звісно ж, укра-
їнською, як виконує й інші наші пісні. 
І тут трапився «облом». Наші чер-
нігівські журналісти, почавши під-
співувати, збилися в словах уже на 
другому куплеті. Домінік же доспі-
вав усю цю довгеньку пісню. Я тоді 
не витерпів і кажу: «Колеги, сором-
но нам, що чистокровний поляк знає 
наші українські пісні краще від нас». 
Що ж, будемо виправлятися. До речі, 
не випадково «Світ-інфо» друкує тек-
сти українських пісень. Згодиться…

Перемишль, 
Станіслав

До Перемишля я почав їздити 
регулярно з 2005 року, хоча бував 
там не раз і раніше. Але того року 
здійснювався великий польсько-
український медіальний проект. На-
зивався він «Переміни в Польщі піс-
ля вступу до Євросоюзу і польський 
досвід для України». Проект був у 
формі щомісячних прес-турів для 
українських журналістів різних регі-
онів. Ми заїздили щоразу на три дні 
по певній конкретній темі. Зокрема, 
це були місцеве врядування, соці-
альна сфера, культура, екологічна 
енергетика. Побачене ми мали ви-
світлити в українських медіа. 

Організатором цих візитів до Пе-
ремишля і загалом Підкарпатського 
воєводства виступив Південно-Схід-
ний науковий інститут. Так я запри-
ятелював з його творцем і беззмін-
ним, протягом уже 25 років, 
директором Станіславом 
Стемпнєм. 

Освідчення Польщі

БіскупінБіскупін

ДомінікДомінік

Василь Назарук, автор цієї публікації, Катажина КраєвськаВасиль Назарук, автор цієї публікації, Катажина Краєвська
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відомий польський істо-
рик, що працює по темі україн-

сько-польських стосунків. Влас-
не, таким загалом є напрям цьо-
го інституту, де видають чимало 
книг на цю тему, проводять семі-
нари, конференції, де в багатю-
щій бібліотеці й архіві працюють 
студенти, дослідники обох країн. 

Станіслав (наголос, як це є 
в Польщі, — на передостанньо-
му складі, на «і») — поляк, але до-

сконало во-
лодіє укра-
їнською мо-
вою, не раз 
читав лек-
ції в україн-
ських вузах. 
Адже, крім 
роботи в ін-
ституті, він 
ще й профе-

сор університету Перемишля, а 
нині ще й проректор університе-
ту, де навчається все більше сту-
дентів з України. Дід Станісла-
ва, поляк із Київщини, у 1930-ті 
роки був репресований в Украї-
ні комуністичним режимом. Про 
нього, як і про багатьох інших 
репресованих поляків у СРСР, 
йдеться в багатотомному видан-
ні «Поляки в Україні». Інститут ви-
дав уже 7 томів цієї ґрунтовної 
праці, готує наступні. 

Щоденну копітку роботу в ін-
ституті веде ще один мій това-
риш, керівник бюро Ришард Ла-
маш, поляк, дід і бабуся якого з  
Галичини. 

І як не згадати Олександе-
ра Колянчука, заступника ди-
ректора інституту. Йому вже 83 
роки, він українець, народився і 
все життя мешкає в Польщі, був 
журналістом, педагогом, останні 
десятиліття плідно працює як іс-
торик. Недавно серед інших ак-
тивістів Об’єднання українців 
Польщі був нагороджений висо-
кою нагородою держави — ор-
деном «Офіцерський хрест відро-
дження Польщі».

Пан Олександер спеціалі-
зується на темі української емі-
грації в Польщі. Як відомо, піс-
ля поразки визвольних змагань 
1917 – 1920 років саме до Поль-
щі емігрували уряд Української 
Народної Республіки на чолі з 
Симоном Петлюрою і практич-
но вся еліта УНР (політична, вій-
ськова, літературно-мистецька, 
наукова) і тисячі воїнів армії УНР. 
Недавно наша газета в трьох но-

мерах (61 – 63) друкувала дослі-
дження Олександера Колянчу-
ка про цю еміграцію. Також пан 
Олександер досліджує місця по-
ховань українських емігрантів у 
Польщі, разом з українцями тур-
бується про їх упорядкування. 

А доктор Станіслав Стемпєнь 
нині працює над великим дослі-
дженням про Симона Петлюру. 
Саме від свого товариша (от як 
ми ще не знаємо власної історії) 
я довідався, що дружина Симона 
Петлюри Ольга Бєльська — наша 
землячка, родом із Чернігівщи-
ни, Прилуцького району, давньо-
го козацького селища Мала Ді-
виця. На прохання Станіслава я 
зараз шукаю якісь дані про Оль-
гу Бєльську. Вони про неї дуже 
скупі. Народилася 23 грудня 
1885 року в родині вчителя Па-
наса Бєльського, рано стала си-
ротою, виховувалася у своєї ба-
бусі в Прилуках. Потім учителю-
вала в Києві, де познайомилася 
з Симоном Петлюрою. Вийшла 
за нього заміж, і далі її життя 
було пов’язане з чоловіком і його 
українською справою. Пережила 
1926 року вбивство в еміграції 
в Парижі чоловіка, смерть 1941 
року єдиної доньки, таланови-
тої поетеси — 30-річної Лесі. По-
мерла в Парижі 1959 року, де по-
хована разом із родиною.

Шукаючи якісь дані про Ольгу 
Бєльську, я вивчаю церковні кни-
ги Малої Дівиці і Прилук, щоб зна-
йти якісь записи про неї і її бать-
ків. Побував у Прилуках і в Малій 
Дівиці, де, на жаль, також мало 
відомостей про славну землячку. 
Користуючись нагодою, зверта-
юсь до краєзнавців, шанувальни-
ків нашої історії: може, хтось має 
якісь дані про Ольгу Бєльську? 

Також на прохання свого 
друга Станіслава шукаю дані про 
життя поляків на Чернігівщині, 
насамперед у міжвоєнні роки 
(1918 – 1939) та й пізніші. У нас 
були немалі польські громади, 
зокрема в Чернігові, Прилуках, 
Ніжині. Буду вдячний за будь-які 
дані про їхнє життя.

У Перемишлі цього року я по-
бував тричі, востаннє — у жов-
тні. Мої друзі всі в роботі, вони, 
як і інші поляки й польські укра-
їнці, вболівають за нас, допома-
гають словом і ділом Україні, в 
тому числі нашій армії, поране-
ним в АТО. І хочуть, щоб ми як-
найшвидше влилися до європей-
ської спільноти. Справа за нами. 

Петро АНТОНЕНКО 
Закінчення. Поч. у № 67 

У Казані відбулася науково-прак-
тична конференція «Проблеми дер-
жавності Татарстану», організатором 
якої виступив Всетатарський громад-
ський центр. У розісланому запро-
шенні назва заходу формулювалася 
трохи інакше, і акцент робився на пи-
танні «Як зберегти посаду президен-
та Татарстану». З нього і розпочало-
ся обговорення, в якому взяли участь 
громадські активісти, вчені, колишні 
й нинішні депутати різних рівнів.

Як відомо, федеральний закон 
Росії скасував найменування «пре-
зидент» для глав республік, і на сьо-
годні його зберігає тільки керівник 

Татарстану Рустам Мінніханов. За-
кон вимагає до кінця 2015 року змі-
нити це найменування на яке-не-
будь інше.

Промовці на конференції гово-
рили про особливу роль Татарста-
ну в плані економічного потенціа-
лу, рівня розвитку науки, культури і 
освіти й зазначали, що республіка 
заслуговує розширення своїх прав і 
збільшення самостійності у веденні 
власних справ. Зокрема, сама може 
визначати, як повинна іменуватися 
її вища посадова особа. 

У ряді аргументів за збережен-
ня «президента» були посилання на 

Конституцію РФ, де йдеться, що сис-
тема органів державної влади рес-
публік та інших суб’єктів Російської 
Федерації формується ними само-
стійно. А найпростішим і зрозумілі-
шим аргументом став такий: у верес-
ні населення Татарстану обрало Рус-
тама Мінніханова саме президентом 
— отже, ним він і має залишатися.

Від заявленої теми конференції 
її учасники все частіше відхиляли-
ся в бік проблем татарського наро-
ду. Особливо емоційно говорили про 
неможливість здобуття освіти рід-
ною мовою. 

Напруження емоцій вилилося в 

резолюцію, в якій учасники конфе-
ренції запропонували Держраді рес-
публіки відновити засадничі статті 
Конституції Татарстану 1992 року, в 
яких проголошувалося:

– Татарстан — суверенна дер-
жава, суб’єкт міжнародного права;

– закони Республіки Татарстан 
мають верховенство на всій її тери-
торії;

–  земля і її надра є загальнона-
родним надбанням.

По суті, це проголошення неза-
лежності.

Після відновлення цих статей 
пропонується ввести мораторій на 

зміну Конституції Республіки Татар-
стан терміном на 5 років. 

Що ж до збереження наймену-
вання посади «президент Татарста-
ну», то в резолюції сказано: «Держ-
раді Республіки Татарстан і депута-
там Держдуми від Республіки Татар-
стан звернутися до Держдуми РФ із 
законодавчою ініціативою про вне-
сення до Федерального Закону № 
406-ФЗ поправок, які дозволяють 
зберегти посаду президента респу-
блікам, народ яких висловився за 
збереження посади президента».

(За повідомленням 
«Новой газеты» (Москва)

У Татарстані знову зажадали суверенітету від Росії

Тут жодного перебільшення — Ель-
дар Рязанов дійсно найвидатніший кі-
норежисер на радянському і постра-
дянському просторі, глядачами якого 
ми всі були і є десятки років. Рідко зу-
стрічалися письменники, режисери, 
композитори, в яких усі їхні роботи 
є шедеврами. Але є й автори, в яких 
практично все — дуже талановите, або 
просто шедевр, або супершедевр. Усі 
майже три десятки фільмів Рязанова 
мали неймовірний успіх у глядачів. Чи 
це були гострі сатиричні комедії («Га-
раж» і «Про бідного гусара замовте сло-
во»), щодо яких просто дивовижно, як 
це можна було зняти в жорстких умо-
вах радянської цензури, чи інші коме-
дії, драми і мелодрами, через які чер-
воною ниткою проходила така благо-
родна якість, як ДУШЕВНІСТЬ. У всіх цих 
фільмах була присутня людська душа, 
гуманізм.

Зараз варто просто назвати філь-
ми Рязанова (в оригіналі): «Карна-
вальная ночь», «Девушка без адреса», 
«Человек ниоткуда», «Гусарская бал-
лада», «Дайте жалобную книгу»,  «Бе-
регись автомобиля»,  «Зигзаг удачи», 
«Старики-разбойники», «Невероятные 
приключения итальянцев в России», 
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 
«Служебный роман», «Гараж», «О бед-

ном гусаре замолвите слово», «Вок-
зал для двоих», «Жестокий романс», 
«Забытая мелодия для флейты», «До-
рогая Елена Сергеевна», «Небеса 
обетованные», «Предсказание», «При-
вет, дуралеи!», «Старые клячи», «Ти-
хие омуты», «Ключ от спальни», «Андер-
сен. Жизнь без любви», «Карнаваль-
ная ночь-2, или 50 лет спустя», «Музыка 
жизни».

Ми дивилися ці фільми безліч разів 
і готові дивитися їх знову і знову.

Ельдар Рязанов народився в Са-
марі 11 листопада 1927 року. Не-
вдовзі його родина переїхала до Мо-
скви. Тут він закінчив Всесоюзний 
інститут кінематографії, якийсь час 
працював режисером у докумен-
тальному кіно. У 1956 році 29-річ-
ний Рязанов зняв знамениту кіноко-
медію «Карнавальна ніч», у якій від-
крив для кіно незрівнянну Людмилу 
Гурченко. Так само в «Гусарській ба-
ладі» відкрив молоду актрису Лари-
су Голубкіну. Далі в нього на десятки 
років склався прекрасний творчий 
союз у кіно. Сценарії більшості най-
кращих своїх фільмів Рязанов напи-
сав сам або в співавторстві з Емілем 
Брагінським. У багатьох фільмах Ря-
занова знімалися такі його улюблені 
актори, як Юрій Яковлєв, Андрій Ми-

ронов, Евген Евстигнєєв, Валенти-
на Тализіна, Лія Ахеджакова, Андрій 
М’ягков, Олег Басілашвілі, Валентин 
Гафт, Георгій Бурков, Світлана Немо-
ляєва, Аліса Фрейндліх.

Рязанов активно працював і на те-
лебаченні, створив близько 200 теле-
програм, був драматургом, педагогом, 
професором, цікавим поетом, автором 
поетичних книжок. 

Помер Ельдар Олександрович опів-
ночі в неділю від хвороби серця. Йому 
недавно виповнилося 88 років. 

В одному з інтерв’ю кілька років 
тому видатний кіножесер сказав: «Я 
считаю, что человек должен оста-
ваться самим собой всегда и де-
лать то, что он считает нужным. Я 
много раз входил в моду, выходил 
из неё, но никогда не делал ничего 
для того, чтобы быть модным».

У березні минулого року Ельдар 
Рязанов, одна з його улюблених ак-
трис Лія Ахеджакова, ще ряд мислячих 
представників творчої інтелігенції Ро-
сії виступили проти окупації Криму Ро-
сією, на захист України. Також режи-
сер підписав листа проти війни, проти 
самоізоляції Росії, реставрації там то-
талітаризму, який митець не сприймав 
усе життя. 

Панорама Перемишля. Знімок  зроблено  з башти Королівського замку. 
Фото Артема Чобітька, онука автора публікації. Жовтень, 2015.

Освідчення 
Польщі

Ельдар Рязанов,
найвидатніший кінорежисер 
сучасності, відійшов у вічність

Кадри з фільмів Ельдара Рязанова
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Фотоаматор із села 
Удачне на Донеччині зафік-
сував на камеру колективі-
зацію, розкуркулення, від-
бирання хліба, виселен-
ня до Сибіру й Голодомор 
1932 – 1933 років. Свої ко-
ментарі на звороті світлин 
написав лише у другій поло-
вині 1950-их, після смерті 
Сталіна.

Село Удачне на Донеччині від 
початку 1920-их мало свого фото-
літописця: неподалік, на хуторі Ро-
манівка, жив селянин-фотоаматор 
Марко Желізняк (1893 – 1982). Він 
знімав усе: от в Удачному з’явився 
перший трактор, от — перший радіо-
приймач, а от перша школа на хуто-
рі Романівка. А потім — наприкін-
ці 1920-их – на початку 1930-их в 
Удачному і довкола діялося те саме, 
що по всій радянській Україні: ко-
лективізація, розкуркулення й роз-
орення селян, відбирання хліба, ви-
селення до Сибіру. В Удачному селян 
зігнали до колгоспу імені Дем’яна 
Бєдного.

На звороті багатьох тодішніх 
фотокарток Марко Желізняк, укра-
їномовний у повсякденному жит-
ті, ламаною російською написав у 
другій половині 1950-их коментарі. 
От один із них: «При обыске обна-
ружена утайка зерна у Панте-
леймона Емца. Председатель 
гнет маты самому лучшему 
хліборобу района (Емцу) в при-
сутствии начальника НКВД. 
Который как всегда: «Снимай, 
Железняк, нам вредителей». 
(...) Пантелеймона повезли на 
Соловки и там он погиб в Сиби-
ри, в лагере».

Коли в околиці почався голод, 
Марко Желізняк обміняв на два 
пуди хліба свої нагороди з Першої 
світової — Георгіївський хрест IV 
ступеня та срібну медаль «За усер-
дие». Щоб урятувати сім’ю від голо-
дної смерті, 1932-го вивіз її з Удач-

ного. Влаштувався на будівництво 
заводу поблизу станції Гришине — 
нинішнього райцентру Красноар-
мійськ: там видавали хлібні картки.

Додому Желізняки повернули-
ся за рік, коли голод пішов на спад. 
Марко Микитович улаштувався 
колгоспним пасічником. І далі фо-
тографував. От кінець 1933-го, у 
колгоспі ім. Дем’яна Бєдного пла-
тять за роботу. На звороті знімка 
— коментар фотографа: «Коню-
ха получают авансом муку на 
трудодни у кладовщика и гнут 
маты за такой заработок. За 
это фото целую неделю потом 
водили на допрос. Но они (ко-
нюхи — ред.) сказали: мы по-
просили Железняка и он нас 
снял».

Приблизно тоді ж — узимку 
1933-го — зроблене фото дітей з 
Удачного, які збирають мерзлу кар-
топлю на колгоспному полі. Марко 
Микитович підписав його україн-
ською: «Здобутки колективіза-
ції...».

Марко Желізняк був у колгос-
пі теслею, бригадиром садівників. 
По війні — зливачем молока, коню-
хом, їздовим. І далі не розлучався з 
фотоапаратом.

«Що сьогодні є рядовий знімок, 
те завтра буде історією», — згаду-
вав батькові слова його вже покій-
ний син Андрій, який був професій-
ним фотографом.

Другий син фотографа, Григо-
рій, згадував, що батько комуністів 
називав павуками, які ссуть кров із 
людей.

Помер Марко Желізняк 1982-
го на 90-ому році життя. Такого 
докладного фотолітопису нищен-
ня українського села, яке залишив 
він про Удачне на Донеччині, біль-
ше нема.

Британський журналіст 
Ґарет Джонс (Gareth Jones, 
1905 – 1935) був одним із 
перших західних кореспон-
дентів, які з ризиком для 
себе намагалися своїми пу-
блікаціями донести світові 
правду про злочин убивства 
голодом мільйонів людей в 
Україні у 1932 – 1933 роках.

Він отримав блискучу осві-
ту, вільно володів німецькою, 
французькою та російською мо-
вами. Був радником прем’єр-
міністра Великої Британії Деві-
да Ллойд Джорджа, писав статті 
до The Western Mail, The Times, 
Manchester Guardian, Berliner 
Tageblatt. Тричі побував у Радян-
ському Союзі.

Тон перших його публікацій 
1930 року доволі нейтральний, 
відчувається навіть захоплення 
планами більшовиків. Востаннє 
побував у СРСР на початку 1933-
го. Порушив заборону ОДПУ на 
в’їзд іноземним журналістам до 
охопленої голодом України. У бе-
резні того року він купує квиток 
до одного з великих міст, але ви-
ходить із потяга на півдорозі й 
далі подорожує Харківщиною 
пішки, залізничними коліями — 
разом із селянами, які втечею з 
рідних місць рятуються від голо-
дної смерті. Їхні розповіді, а та-
кож побачене занотовує до ма-
леньких щоденників. Джонса за-
тримує ОДПУ й фактично депор-
тує із СРСР.

«Голод практично скрізь. 
І мільйони вмирають від ньо-

го, — пише Ґарет Джонс у 
листі батькам одразу по по-
верненні з СРСР. — Я бродив 
кілька днів Україною, і там не 
було хліба, у дітей боліли жи-
воти, всі коні та корови ви-
здихали, й люди також вми-
рали з голоду. Терор набув 
нечуваних масштабів». 

А 29 березня 1933-го 
він скликає в Берліні прес-
конференцію, на якій вперше пу-
блічно заявляє про катастрофіч-
ний голод в Україні. Прес-реліз 
передруковують провідні світо-
ві видання, зокрема «New York 
Evening Post» та «Manchester 
Guardian».

Невдовзі Джонс публікує 
близько 20 статей у британських, 
американських і німецьких га-
зетах. Зокрема, в «Manchester 
Guardian», «New York Times», «New 
York Evening Post», «Daily Express». 
«Я пройшов через безліч 
сіл і дванадцять колгоспів. 
Скрізь я чув плач: «У нас не-

має хліба. Ми помираємо!» 
«Передайте в Англію, що ми 
пухнемо від голоду», — пише в 
одній зі статей. А 8 травня 1933 
року в «The Manchester Guardian» 
зазначає: «У кожному селі я 
отримував однакову інфор-
мацію, що багато людей по-
мирають від голоду і що 
четверта-п’ята частина худо-
би загинула. Одна часто по-
вторювана фраза із сумною 
монотонністю лунала в мо-
єму мозку: «Всі — опухлі від 
голоду», і одне слово вбива-
лося в мою пам’ять у кожній 

розмові. Це слово було «го-
лод». Ніколи не забуду пухлі 
животи дітей у хатах, в яких 
мені довелося заночувати».

Розголос, якого набули пу-
блікації Джонса, змусив радян-
ське керівництво розпочати про-
ти нього цілу інформаційну війну 
на сторінках західної преси. За-
лучили до неї, зокрема, лауреа-
та Пулітцерівської премії Волте-
ра Дюранті, якому 1929-го Йосип 
Сталін дав ексклюзивне інтерв’ю. 
Дюранті надрукував кілька за-
мовних матеріалів, де заперечу-
вав факт смертності від голоду в 
радянській Україні. Жонглював 
фактами, щоб перетворити свід-
чення Ґарета Джонса на «кашу з 
напівправд». Тим не менше той 
твердо тримався своєї позиції і 
далі публікував правдиві статті 
про голод в Україні.

12 серпня 1935 року Ґарет 
Джонс був убитий за загадко-
вих обставин під час подорожі 
до Маньчжурії. Те, що в органі-
зації його поїздки брали участь, 
зокрема, троє осіб, причетних до 
радянських спецслужб, наштов-
хує на думку, що саме комуністич-
ні каральні органи були винуват-
цями смерті британського журна-
ліста.

Доносячи світові правду про 
влаштований радянським режи-
мом Голодомор в Україні, Ґарет 
Джонс проявив особливу муж-
ність і чесність. Його публікації 
спонукали інших західних жур-
налістів звернутися до цієї теми 
і змусили Кремль виправдовува-
тися перед світом.

Вільям 
Генрі 

Чемберлин
Вільям Генрі 

Чемберлин (1897 
– 1969) — мос-
ковський корес-
пондент амери-
канської газе-
ти «The Christian 
Sciense Monitor» 
(Бостон). У жовтні 
1933-го подоро-
жував Україною. 
Разом із дружи-
ною (за похо-
дженням — укра-
їнкою) він побу-
вав на Полтавщи-
ні, в околицях Білої Церкви, на Кубані.

Повідомлення з цієї мандрівки до Бостона 
він почав надсилати восени 1934 р., коли наза-
вжди залишив СРСР. Тоді ж вийшла його книжка 
«Залізна доба Росії», де містився окремий роз-
діл про голод в Україні.

Чемберлин констатував, що голод охопив 
територію з населенням 60 млн, а кількість 
жертв становила 3 – 4 млн осіб. «Не було в істо-
рії людства катастрофи таких величезних розмі-
рів, яка привернула б таку малу увагу міжнарод-
ного світу», — писав він у книзі «Залізна доба 
Росії» і пояснював: «Голод був інструментом на-
ціональної політики більшовиків, вжитим свідо-
мо як останній засіб зломити опір українського 
селянства проти системи».

1944 року в Нью-Йорку вийшла ще одна 
книга Вільяма Чемберлина — «Україна: пригні-
чена нація», в якій він також звернувся до теми 
голоду 1932 – 1933 рр. Ця книга послугувала 
джерелом для творця літопису про Голодомор 
Роберта Конквеста.

Марко Желізняк

Матеріали на сторінці — Українського інституту національної пам’яті.

Марко Желізняк 

і зроблені ним  

фото — 

з Центрального 

державного 

кінофотофоно-

архіву України. 
Марко ЖелізнякМарко Желізняк

Розкуркулена сім’я біля свого Розкуркулена сім’я біля свого 
будинку в с. Удачне.будинку в с. Удачне.

Активісти с. Удачне з конфіскованими Активісти с. Удачне з конфіскованими 
колосками біля сільради.колосками біля сільради.

Поняті у дворі селянина під час Поняті у дворі селянина під час 
пошуку хліба в одному із сіл пошуку хліба в одному із сіл 
Гришинського району Гришинського району 
Донецької області.Донецької області.

Фото Марка Желізняка з історико-краєзнавчого музею 
Красноармійська.

Люди правди: ті, хто говорив світу про Голодомор

Ґарет Джонс
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Радянський 
антирадянський 
фольклор 

Політичний анекдот 
в СРСР

Продовжуємо публікацію анти-
радянського фольклору, анекдотів, 
які доволі небезпечно було розка-
зувати в комуністичні часи, але які, 
тим не менше, набули величезної 
популярності. Бо настільки брехли-
вою, викривленою була тодішня ра-
дянська дійсність, що  породжувала 
ці дошкульні й дотепні витвори. 

* * *
Конюха Івана обрали делегатом 

з’їзду Компартії. Повертається він 
із Москви, сусіди запитують: «Ну, як 
там, на з’їзді партії?» 

— Цікаво. Особливо коли казали 
з трибуни: «Усе для людини, на благо 
людини». Я навіть знаю прізвище цієї 
людини. 

 

* * *
Соціаліст, капіталіст і комуніст 

домовилися зустрітися. Соціаліст за-
пізнився й каже: 

— Вибачте за запізнення, стояв у 
черзі за ковбасою.

— А що таке черга? — питає ка-
піталіст.

— А що таке ковбаса? — питає 
комуніст.

* * *
Розквіт комунізму. Оголошення 

на дверях продуктового магазину: 
«Сьогодні в маслі потреби немає».

* * *
— Чи правда, що при комунізмі 

продукти можна буде замовляти по 
телефону?

— Правда. Але видаватимуть їх 
по телевізору.

* * *
— Чи можна побудувати кому-

нізм у Швеції?
— Можна, але шведів шкода.

* * *
— Хто придумав комунізм — уче-

ні чи політики? 
— Звичайно, політики. Учені б ви-

пробували на собаках.
 

* * *
— Миколо, ти читаєш газети?
— Звичайно! Інакше звідки б я 

знав, що в нас щасливе життя?

* * *
Продавець газет вигукує: «Прав-

ди» немає! «Радянська Росія» прода-
на! Залишився лише «Труд» за три ко-
пійки!

* * *
— Що таке 40 зубів і 4 ноги?
— Крокодил.
— А 4 зуби і 40 ніг?
— Політбюро Компартії.

* * *
Годинник із зозулею: кожну годину 

виїжджає Ленін на броньовичку, ви-
кидає вперед руку і говорить: «Тавагі-
щі! Габочая і кгєстьянская гєвалюция, 
пга нєабхадімасть катогай всьо вгємя 
гавагілі бальшевікі... Ку-ку!»

* * *
— Що було раніше — курка чи 

яйце?
— Раніше було все!

* * *
Рабинович уперше побачив 

верблюда: «Подумати тільки, до чого 
більшовики довели коня!»

* * *
Побачивши пишний похорон чле-

на Політбюро Компартії, Рабинович 
каже: «Яке розтринькування грошей! 
Та я б за ці кошти поховав би все По-
літбюро». 

Та швидко виявилася ще одна, 
може найбільша перешкода для осу-
щення комуністичних думок. Коли б 
навіть було можливо завести таку 
спільність між людьми, про яку дума-
ють комуністи, то все-таки ся спіль-
ність мусила би мати певні границі. 
Від біди можна би допустити можли-
вість тісної спільності між людьми од-
ної народності, одної мови, одної віри, 
одного ступня цивілізації, хоч і тут 
спільність високоосвічених городян з 
низькоосвіченими, іноді напівдикими 
селянами являється дуже сумнівною. 
Але як уявити собі потім відносини між 
різними народами та ступнями цивілі-
зації? Чи й між ними буде спільність, 
чи ні? А коли не буде, то чи не почнеть-
ся між комуністичними суспільностя-
ми та сама боротьба та тяганина, що 
йде тепер без комунізму? Або коли 
одна суспільність прийме комунізм, а 
її сусіди ні? І як заводити комунізм: у 
одній громаді насамперед, чи почина-
ти від повітів, країв, чи ждати, як його 
прийме відразу ціла держава. Як ба-
чимо, при самій думці про практичне 
переведення і можливі наслідки ко-
муністичних думок (проб переведення 
їх на ширший розмір у новіших часах 
так і не роблено зовсім) показувалося 
стільки сумнівів і трудностей, що біль-
шого числа прихильників сі думки не 
могли собі здобути. Але вони були пло-
дючим зерном, із якого виросли пізні-
ші парості — різні напрями соціалізму.

Спільність праці, спільність ужи-
вання, — се, по думці комуністів, оди-
нокий лік на всі рани теперішнього 
громадського життя, головна основа 
дальшого поступу.

Добре, — кажуть соціалісти, — 
але сю спільність не всюди можна пе-
ревести. Люди з природи не всі одна-
кові і ніколи не будуть однакові. Повна 
спільність на землі неможлива і була 
би навіть шкідлива. Треба завести 
спільність лише там, де вона справді 
потрібна. Не в тім біда, що не всі люди 
обідають при однім столі, не всі но-
сять одежі з одного сукна і не всі жи-
вуть у спільних казематах. Біда в тім, 
що одні багато і тяжко працюють, а 
мало мають до вжитку, а інші користу-
ються плодами їх праці. Біда в тім, що 
одні люди мають у своїх руках, у своїй 
власності знаряди праці — фабрики, 
машини і все потрібне для вдержання 
чоловіка, — а другі не мають нічого, 
крім своїх робочих рук і мусять тамтим 
маючим за своє вдержання віддава-
ти свою працю. А що та людська пра-
ця, се джерело всякого багатства і ви-
творює того багатства далеко більше, 
ніж виносить плата робітника, то відси 
виходить таке, що маючі люди з пра-
ці робітників робляться все багатши-
ми та багатшими, а робітники, хоч би й 
як пильно та багато робили, все лиша-
ються бідними, все дістають лиш стіль-
ки, аби могли вижити. Скасуймо той 
розділ між маючими і робітниками, 
ту стіну, що ділить робочого чоловіка 
від знарядів праці, зробимо ті знаря-
ди праці, фабрики, машини, копальні 
спільною власністю тих, що в них пра-
цюють, то й усунемо головну болячку 
теперішнього ладу, запевнимо всім 
людям достаток і рівномірний поступ.

Отсе в головній основі були дум-
ки, які дуже розумно і ясно вило-
жив у своїх працях великий соціаліст 
Карл Маркс. Він старався показати, 
як теперішня нерівність маєткова між 
людьми плине головно з визискуван-
ня праці робітників через фабрикан-
тів; як у тім визиску лежить джерело 
всіх громадських нещасть та хвороб, 
усеї нужди, зопсуття, темноти та крив-
ди. Він силкувався нарешті доказати, 

що розвій теперішнього порядку, чи 
ми би сього хотіли чи ні, йде конечно 
до соціалізму. Багачі, по його думці, 
не тільки висисають соки в робочого 
люду, але також помалу пожирають 
одні одних, більші пожирають менших, 
так як звірі в лісі. Мануфактура пожи-
рає дрібного ремісника й мануфакту-
ру, великий фабрикант пожирає і вби-
ває (розуміється, грошово, маєтково 
та торгово) менших фабрикантів у сво-
їй околиці, так само як і великий ку-
пець дрібних купців. Із сього виходить, 
що число тих великих фабрикантів, 
купців, капіталістів та багачів мусить 
помалу робитися чимраз меншим; рів-
ночасно число бідних, голих, обдертих 
людей, пролетаріїв стає чимраз біль-
ше. На однім кінці чимраз більші ма-
єтки, згромаджені в немногих руках; 
на другім кінці чимраз менша горстка 
багачів. Якийсь час вони будуть пану-
вати, поки маси робочого народу бу-
дуть темні та покірні. Але коли в тих 
масах народиться почуття своєї крив-
ди, своєї класової єдності і своєї сили, 
тоді виб’є остання година капіталістів. 
Ті, що досі інших позбавляли власнос-
ті, будуть тепер самі позбавлені влас-
ності; величезні багатства, здобуті 
працею мільйонів бідних робітників, 
стануться збірною власністю мільйо-
нів, спільним добром усього робучо-
го люду.

Маркс у своїх писаннях не вда-
вав ся в мальованє того, як саме має 
виглядати той будущий громадський 
устрій, у якому буде спільна праця без 
визиску і спільне вживання плодів 
праці без нічиєї кривди. Ширше роз-
вивали сі думки Марксові товариші й 
приятелі Ляссаль і Енгельс. Особливо 
сей остатній розвинув погляд про те, 
що освідомлені і зорганізовані робіт-
ники повинні при помочи загального 
голосування здобути перевагу в дер-
жавних радах і ухвалювати там зако-
ни, які б теперішню державу, основа-
ну на панованю одних і неволі других, 
на визиску і дармоїдстві, помалу або 
й від разу перемінили на народну дер-
жаву, в якій би через своїх вибранців 
панував увесь народ, в якій би не було 
ні визиску, ні кривди, ні бідности, ні 
темноти.

Наслідком сих наук Маркса, Ен-
гельса й Ляссаля почали німецькі ро-
бітники організовувати ся в вели-
ку партію, що мала метою здобути як 
найшвидше перевагу в парляменті і 
перемінити одною ухвалою весь гро-
мадський порядок. Ся партія назва-
ла себе соціяльно-демократичною. 
Стоячи на основі Марксових соція-
лістичних поглядів ся партія надіяла 
ся порушити весь народ і здобути для 
нього панованє. Хоч називала себе 
революційною, але розуміла револю-
цію зовсім не так, як її розуміли прм. 
анархісти. Ся партія бажала захопи-
ти в свої руки державну власть не на 
те, аби знищити її і дати всім горожа-
нам як найповнішу і найширшу свобо-
ду. Навпаки, по думці соціяль-демо-
кратів держава — розумієть ся, буду-
ща, народна держава — мала стати ся 
всевладною панею над житєм усіх го-
рожан. Держава опікує ся чоловіком 
від колиски до гробової дошки. Вона 
виховує його на такого горожанина, 
якого їй потрібно, запевнює йому за-
робіток і удержанє відповідне до його 
праці й заслуги. Вона знаючи потреби 
всіх своїх горожан, регулює, кілько й 
чого треба робити в фабриках, кілько 
вся суспільність потребує хліба й жив-
ности, кілько кождий чоловік має пра-
цювати а кілько спочивати, а конець 
кінців може дійти й до того, кілько в 
ній людей має родити ся, аби цілість 

не була обтяжена, дбаючи про надмір-
не число дітей і аби живі мали чим ви-
годувати ся. Отся віра в необмежену 
силу держави в будущім устрою, то го-
ловна прикмета соціяльної демокра-
тії. По її думці кождий чоловік у буду-
щім устрою від уродження до смерти 
буде державним урядником та пенсі-
оністом: держава дасть йому наперед 
відповідне підготованє; потім буде ви-
значувати йому роботу і плату, давати 
заохоту та відзнаку, а на старість або в 
разї слабости ласкавий хліб.

Нема що й казати, є дещо приваб-
ного в такім погляді, особливо для тих 
бідних людей нинішнього часу, що не 
знають сьогодня, де діти ся і що в рот 
вложити завтра; для тих мілїонів без-
захисних дітей що виростають або зо-
всім без опіки родичів, або терплять 
нераз муки і знущання від злих, тем-
них, п’яних або хорих родичів та опіку-
нів. Житє в Енгельсовій народній дер-
жаві було би правильне, рівне, як до-
бре заведений годинник. Але є й у тім 
погляді деякі гачки, що будять поваж-
ні сумніви.

Поперед усього та всеможна сила 
держави налягла би страшенним тяга-
ром на житє кождого поодинокого чо-
ловіка. — Власна воля і власна думка 
кождого чоловіка мусила би щезнути, 
занидіти, бо ану ж держава признає 
її шкідливою, непотрібною. Вихованє, 
маючи на меті виховувати не свобід-
них людей, але лише пожиточних чле-
нів держави, зробились би мертвою 
духовою муштрою, казенною. Люди 
виростали б і жили би в такій залеж-
ности, під таким доглядом держави, 
про який тепер у найабсолютніших по-
ліційних державах нема і мови. Народ-
на держава сталась би величезною 
народною тюрмою.

А хто були б її сторожі? Хто держав 
би в руках керму тої держави? Сьо-
го соціяль-демократи не говорять ви-
разно, та в усякім разі ті люди мали би 
в своїх руках таку величезну власть 
над житєм і долею мілїонів своїх това-
ришів, якої ніколи не мали найбільші 
деспоти. І стара біда — нерівність, ви-
гнана дверима, вернула би вікном: не 
було би визиску робітників через капі-
талістів, але була би всевладність кер-
маничів — усе одно, чи родовитих, чи 
вибраних — над мілїонами членів на-
родної держави. А маючи в руках таку 
необмежену власть хоч би лише на ко-
роткий час, як легко могли би ті керма-
ничі захопити її на завсігди! І як легко 
при такім порядку підтяти серед люд-
ности корінь усякого поступу й розвою 
і довівши весь загал до певного ступ-
ня загального насичення, зупинити 
його на тім ступні на довгі віки, приду-
шуючи всякі такі сили в суспільности, 
що пхають наперед, роблять певний 
заколот, будять невдоволенє з того, 
що є, і шукають чогось нового. Ні, со-
ціяль-демократична «народна держа-
ва», коли б навіть було можливим збу-
дувати її не витворила би раю на зем-
лі, а була би в найліпшім разі великою 
завадою для дійсного поступу. 

Архів українського самвидаву

Іван Франко передбачав, 
яким може бути тоталітарний режим

У комуністично-радянсько-
му СРСР у самвидаві ходило 
багато матеріалів. Того, що за-
боронено було друкувати, по-
ширювати, адже це вважало-
ся кримінальним злочином, за 
сумновідомою статтею 62 Кри-
мінального кодексу — антира-
дянська пропаганда і агітація. 

До розряду такого заборо-
неного, що, тим не менше, до-
сить активно поширювалося 
нелегально, потрапили й деякі 
твори нашого українського ге-
нія Івана Франка, попри те, що 
він вважався в радянській іс-
торіографії поетом-революці-
онером. Мова насамперед — 
про твори суспільно-політич-
ного спрямування.

Одним із таких творів сам-
видаву стала робота Івана 
Франка «Що таке поступ» — 
власне, один із розділів цієї 
праці, яка є чи не найвагомі-
шим твором Франка в царині 
суспільних наук. Сама праця 
велика, десятки сторінок, ціла 
брошура. Написана вона й ви-
йшла друком у Галичині 1903 
року. Це ґрунтовне досліджен-
ня історії суспільного устрою 
людства. У СРСР під заборону 
потрапив розділ цієї праці, в 
якому йшлося про марксизм, 
теорію соціалізму. 

Чимало видатних діячів 
України початку ХХ століття пе-
режили період зацікавленості, 
а то й прихильності до соціаліс-
тичних ідей. Звичайно, в сен-
сі європейського соціалізму, з 
акцентом на соціальний захист 
людей. Але треба було мати ге-
ніальний аналітичний розум, 
щоб за гарними ідеями про со-
ціальну рівність передбачити, в 
що можуть ці ідеї перетворити-
ся на практиці, у форматі «ка-
зарменого соціалізму», а тим 
паче — комунізму, диктатури 
пролетаріату, врешті-решт то-
талітаризму. І Франко спрогно-
зував, чим обернеться в реа-
ліях суспільство, держава ілю-
зорної «соціальної рівності», де 
знову з’явиться панівна вер-
ства, яка втілюватиме цю «рів-
ність» у життя, стежитиме за 
її «втіленням», як і за кожним 
кроком кожного члена такого 
суспільства. 

На жаль, це передбачення 
не було почуте народом, точ-
ніше сказати, було заглушене 
іншими гаслами. Так само, як 
було закрито доступ до цьо-
го й подібних творів уже в ра-
дянські часи, бо такі публікації 
безжально розвінчували тота-
літарний режим. 

…Якщо робота «Що таке 
поступ» у радянські часи дру-
кувалася, хоч і без наведеного 
нижче розділу, то стаття Фран-
ка «До історії соціалістичного 
руху» взагалі була забороне-
на, не друкувалася. Адже в цій 
статті автор аналізує знаме-
нитий «Маніфест комуністич-
ної партії» Маркса і Енгельса, 
що вийшов 1848 року і  став 
програмним у теорії марксиз-
му. Іван Франко не лише дає 
нищівну критику цього творін-
ня, а й доводить, що Маркс і 
Енгельс не були навіть засно-
вниками марксизму, бо Мані-
фест був плагіатом, усі основні 
його ідеї автори списали з ви-
даної 1843 року роботи фран-
цузького вченого Віктора Кон-
сідерана.

Отже, з архіву українсько-
го самвидаву друкуємо забо-
ронений раніше розділ тво-
ру нашого класика. Правопис 
автора. 

Іван ФРАНКО

Що таке поступ
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Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині

«Самопостачання» 
комуністів Брусилова

Радянська влада для реалізації своєї 
політики (переважно людожерської, лю-
диноненависницької і злочинної) старан-
но готувала відповідні кадри, які берегла 
і пестила. Ці кадри старанно і без жодних 
докорів сумління виконували всі накази. 
Однак характер їхньої діяльності давно 
відсіяв усіх, умовно кажучи, «місіонерів», 
тобто людей чесних, сумлінних, порядних. 
Тому радянсько-комуністичний актив по-
всюдно проявляв себе достатньо однома-
нітно: хтось пиячив і бешкетував, інші без-
божно крали і грабували, треті розмахува-
ли зброєю і знущалися над людьми. Якби 
всіх їх карали належним чином, то досить 
скоро не залишилося б кому вигрібати в 
людей хліб і забирати останнє продоволь-
ство. Тому для «своїх» вигадали достатньо 
оригінальні покарання: постійно переки-
дали з одного села до іншого, з однієї ке-
рівної посади на іншу. Бо інакше досить 
швидко «партійці» перетворювалися на 
місцевих «мафіозі».

У 1932 – 1933 роках постійні кадрові 
зміни набули небаченого розмаху: голів 
сільрад, колгоспів, споживчих товариств, 
секретарів партосередків змінювали чи не 
кожних декілька місяців, мало кому вдава-
лося пробути на посаді рік чи більше. Від-
так кадрові питання розглядалися чи не на 
кожному засіданні Чернігівського міськ-
парткому КП(б)У, які тоді проходили через 
кожні 10 – 14 днів. 

…Село Брусилів Чернігівської при-
міської смуги (нині Чернігівського райо-
ну). 17 вересня 1932 року голова сільради 
І. Ю. Тимошенко, вочевидь, зневірившись 
досягти пристойних показників у справі 
хлібозаготівель, за що його постійно «ску-
бли» керівники, просить про переведення 
на іншу роботу. Позиція міськпарткому не-
похитна: відмовити. Нема таких вершин, 
які не скоряться радянським комуністам. 
Однак процес пішов. І хоча все оповите 
туманом недомовок, але, коли 19 верес-
ня голова Роїщенської сільради І. Л. Пінчук 
просить скасувати постанову про його пе-
реведення, міськпартком розкриває дея-
кі «карти»: «Зобов’язати т. Пінчука виїхати 
в Брусилів для роботи головою сільради».

Комуніст Пінчук їхати в село не хоче, 
3 жовтня знову просить залишити його 
в місті. І наривається на більш жорстке 
формулювання: «Зобов’язати вдруге т. 
Пінчука негайно виїхати в село Брусилів». 
Тим більше, що Тимошенка того ж дня при-
значили головою споживчого товариства 
в Черниші.

Пінчук таки опиняється в Брусилові, 
але на іншій посаді — на чолі партосеред-
ку. Головою сільради призначили Клонов-
ця. А коли читаєш подробиці секретного 
чекістського спецзведення від 22 січня 
1933 року про події в Брусилові, одне пи-
тання не дає спокою: і чого той Пінчук опи-
рався? 

«В селі Брусилові деякі члени сільради 
на чолі з секретарем партосередку Пінчу-
ком займаються привласненням реквізо-
ваного у куркулів майна, купівлею з торгів 
через підставних осіб різних речей і пере-
продажем придбаного майна. Наприклад, 
у куркуля Осипка Миколи Гордійовича го-
ловою сільради Клановцем і членом сіль-
ради Хромцем була проведена 5 груд-
ня реквізиція майна. Опис вилученого на 
місці складений не був. Клановець, дізна-
вшись, що Осипок поїхав у місто скаржи-
тися, склав 10 грудня опис, вручив курку-
лю Осипку. Причому виявилося, що не ви-
стачає 3 пудів борошна, лляного насіння 1 
пуд 20 фунтів, 2 фунти коров’ячого масла 
і пуду гречаної крупи, які до опису не були 
включені.

Секретар партосередку Пінчук систе-
матично брав із кооперації продукти, що 

здавалися на зберігання, які відбиралися 
при реквізиції, і відправляв до себе додо-
му — в місто (Чернігів — авт.). Ним взято 
27 кг житнього борошна, 7 кг сала, 26 ме-
трів мануфактури. Крім цього Пінчук при-
власнив собі 24 кг пшеничного борошна, 
яке було відібране у куркуля Орішка Гри-
горія. Борошно передав Хромець Парасці 
для передачі в місто — до себе додому. Од-
нак остання, знаючи, що борошно відібра-
не при реквізиції у куркуля, його не відвез-
ла, поставивши до відома голову сільради і 
деяких активістів села.

Пінчук через підставних осіб скуповує 
з торгів реквізовані речі, ним за останній 
час через вчительку Мглинцеву придбані 
костюм, калоші, черевики, вовняна спід-
ниця, килим, ковдри та цілий ряд інших ре-
чей, причому все це придбано за безцінь.

Голова сільради Клановець, окрім того, 
що привласнив 4 пуди борошна, реквізо-
ваного у куркуля Осипка, взяв ще 17 кг 
пшеничного борошна і 5 кг сала з коопе-
рації.

Член сільради, кандидат (у члени) пар-
тії Хромець офіційно на торгах придбав са-
дибу куркуля Губки Івана Даниловича за 
102 карбованці, клуню продав громадя-
нину села Киселівки Самотяжку Семену за 
300 карбованців, один сарай розібрав на 
дрова, а всі інші будівлі Хромець продав 
колгоспнику Білоусу Івану Євтихійовичу 
за 211 карбованців. Крім того, у проданій 
клуні Самотяжка Семена були 100 пудів 
сіна, 3 копи вівса, 4 вози люпину і велика 
кількість соломи, що не були здані в хлібо-
заготівлі, а розпродані Хромцем.

На місце виїхав оперативний робітник, 
який слідчим шляхом встановив, що рек-
візоване у Осипка М.Г. майно — борошно 
було привласнене головою сільради Кла-
новцем, льон — секретарем партосеред-
ку Пінчуком, і замість одного пуду гречаної 
крупи в колгосп здано 4 кг». 

І чого той Пінчук так опирався направ-
ленню в село? Невже в Чернігові почував-
ся б більшим паном? Бо якщо «Хромець із 
партії виключений і не арештований вна-
слідок того, що знаходиться в даний час 
на курсах в селі Халявині. Дільничному ін-
спектору міліції дано розпорядження про 
його арешт», то «Пінчуку винесено догану 
по партійній лінії».

«Подвиги» брусилівських комуністів 
привернули увагу Чернігівського міськ-
парткому КП(б)У, який 2 січня 1933 року 
видав грізну постанову: «Зважаючи на 
факти самопостачання з боку більшос-
ті членів і кандидатів партії партосередку 
та ряд інших антипартійних вчинків, спра-
ву для притягнення винних до партвідпові-
дальності передати до Контрольної комісії 
(Робітничо-селянської інспекції), доручи-
ти їй терміново вислати парттрійку». Але 
в підсумку більш-менш постраждав лише 
Хромець, та й то за «покривання куркуля 
Білоуса, що при його допомозі перехову-
вав свій хліб у колгоспника Романенка». 

Звернемо увагу на постать голови сіль-
ради Василя Даниловича Клоновця. Під 
час партійної чистки влітку 1934 року ви-
явилося, що 1933 року він мав догану по 
партійній лінії за невиконання плану мо-
білізації коштів і тричі був під судом: «1) в 
1933 році за пропажу конюшини — 1 рік 
примусових робіт; 2) в 1933 році за вилу-
чення корови в Куликівці — 6 місяців при-
мусових робіт; 3) в 1933 році за привлас-
нення борошна в селі Брусилові — 1 рік 
примусових робіт».

І знаєте, в чому полягали два з поло-
виною роки примусових робіт? 1934 року 
Клоновець працював головою сільради в 
рідному Петрушині. Мабуть, збирався на 
«старих запасах» на печі пролежати, а тут 
змусили працювати. Жорстке покарання, 
нічого не скажеш. А коли Василя Данило-
вича спитали: «Які у вашому селі були по-
рушення революційної законності?» — від-

повів коротко: «Під час моєї роботи пору-
шень не було ніяких».

А найголовніше, що партійну чист-
ку Клоновець пройшов без жодних про-
блем, легко й швидко, тоді як більше поло-
вини товаришів по партії в Петрушині (6 із 
11) безжально викинули. Залишили най-
більш одіозних. У виступах під час чист-
ки було зазначено: «Товариш Клоновець 
цілком забезпечує роботу сільради, по-
більшовицьки бореться за виконання рі-
шень партії і Радянської влади». А всілякі 
«перекручення» владу аніскільки не ціка-
вили.

…На зміну одним «героям» прийшли 
інші. Секретне спецзведення чекістів від 
13 липня 1933 року засвідчило ті ж самі 
методи роботи місцевих комуністів у Бру-
силові: «Голова колгоспу «До перемоги» 
Губка Іван Павлович, кандидат партії, сис-
тематично виїздить в місто у своїх справах, 
займаючись спекуляцією сільгосппродук-
тами». І це при тому, що за перші 11 днів 
липня 1933-го у Брусилові від голоду по-
мерло 14 осіб (а за весь 1932 рік помер-
ло 27 осіб).

Травень 1933-го: 
інформації про голод 

— опортунізм
Чи знали радянські керманичі про 

страшне голодування українського люду 
і масову смертність від недоїдання? Кра-
ще, ніж будь-хто інший. Секретні чекістські 
спецзведення, які готувалися спеціально 
для партійного керівництва, відзначають-
ся деталізацією. Розумні люди писали. Але 
під відповідним кутом зору, зрозуміло. 

На початку весни 1933-го голод почав 
лютувати в південних і особливо — у схід-
них районах області. Перші прояви масо-
вого опухання людей і смертей від голоду 
мали певну реакцію — чекісти надавали 
партійним керівникам повну інформацію. 
Інша річ, що комуністичне керівництво ре-
агувати і не думало. Голод поширювався, у 
травні різко загострилася ситуація в Чер-
нігівській приміській смузі (сучасний Чер-
нігівський район). І якщо чекісти спокійно 
спостерігали за голодуванням, то масова 
смертність, яка стала стрімко охоплюва-
ти села регіону, переполошила і їх. У спец-
зведенні від 27 травня 1933 року, зі звич-
ним грифом «цілком таємно», серед іншо-
го звертається увага на нові явища: «За 
даними офіційного агентурного порядку», 
по Чернігівському району близько 100 сі-
мейств переживають голод (це слово було 
закреслено, і надалі вживався термін «про-
довольчі труднощі»). Найбільш проблемні 
села: Киїнка — до 30 господарств опухлих 
від голоду (5 осіб померло), Шибиринівка 
— 25 господарств (померло 6 осіб), Янівка 
(сучасна Іванівка) — «померло 5 сімейств». 
Там же, внаслідок смерті дорослих членів 
сім’ї, залишилося до 50 дітей безпритуль-
ними («за домовленістю із земвідділом ці 
діти поміщені в дитячі ясла»).

І більш детальна інформація. «Село Ко-
личівка. Дві сім’ї колгоспників — Чміля Ти-
хона і Буглака Олександра Максимовича 
— внаслідок недоїдання опухли і на роботу 
не виходять.

Село Киїнка. В селі налічується 10 сі-
мейств, що вийшли з колгоспу і абсолютно 
не мають продовольства. Всі сім’ї опухли, 
відмічено 3 випадки смерті від голоду.

Село Шибиринівка. 23 травня ц.р. від 
недоїдання померла біднячка Шибирино-
ва Анна і кулачка Ольхова Марія. Трупи ва-
лялись на вулиці протягом трьох днів.

Село Янівка. В селі від недоїдання 5 
опухлих сімейств: Пархоменка, Ображея, 
Коптіля та інших».

Аналогічні випадки опухання від недо-
їдання відмічені по селах: Ковпита — 5 сі-

мейств, Юр’ївка — 3, Жидиничі — 2, Лука-
шівка — 3 і Піски — 4». Тут же вказується, 
що «по всіх цих фактах повідомлено міськ-
земвідділ, одночасно оперативними робіт-
никами були прийняті міри для надання до-
помоги голодуючим сім’ям».

Отже, знали, бачили. Яка ж реакція 
радянсько-компартійного керівництва? А 
яка вона могла бути у злочинного режиму? 
Секретар Чернігівського міськпарткому 
КП(б)У Склярський ще 23 травня розіслав 
листа секретарям партосередків: 

«Шановні товариші!
Не дивлячись на урочисті клятви, які ви 

дали на кущових зборах 20 травня, тем-
пи сівби у вашому селі продовжують зни-
жуватися… Багато нових товаришів, при-
сланих із міста, вже підпали під місцеві, по 
суті опортуністичні, настрої про слабкість 
коней, про дощову погоду, про відсутність 
харчів, про неможливість організувати сів-
бу одноосібників і залучати їх до колгоспів.

Все це призвело до такої ганьби, що 
наш район, який до останнього часу йшов 
першим в області по сівбі, тепер відкотив-
ся на 5 місце».

Під «багатьма новими товаришами» 
Склярський має на увазі десант із 42-ох 
комуністів і 22-ох комсомольців, надісла-
них із міських організацій на початку бе-
резня «для зміцнення сіл». 23 із них 11 
березня призначені головами колгоспів, 
6 — головами сільрад, по 4 — головами 
парт осередків колгоспів і головами коо-
перації. А 21 березня допризначили ще 
п’ятьох голів колгоспів, двох голів сільрад 
та двох голів партосередків. Серйозно так 
«зміцнили села». Це при тому, що і своїх та-
сували, як колоду карт, кудись переміща-
ли. І ось, на думку партійного керівництва, 
якщо комусь привиділася нестача харчів, 
то такі «міражі» пахнуть опортунізмом.

Щоправда, подібними листами Скляр-
ський поставив у незручне становище і че-
кістів, оскільки їм теж багато чого «опорту-
ністичного» привиділося. Звичайно, това-
риші в погонах все правильно зрозуміли: 
помираючі селяни найбільш прогресивну 
партію світу аж ніяк не цікавлять. І більше 
дурниць не писали.

Іноді щось проскакувало про «про-
довольчі труднощі», але у прив’язці до 
інших подій. Наприклад, 13 липня 1933 
року у спецзведенні обласного відділен-
ня ДПУ читаємо: «У зв’язку з існуючими 
останнім часом у деяких селах — Ко-
зел (сучасне селище Михайло-Коцюбин-
ське), Роїще, Янівка, Жолвинка, Гущин, 
Киїнка, Юр’ївка, Навози (нині Дніпров-
ське), Куликівка (сучасного Городнян-
ського району), Клочків, Брусилів, Коти, 
Шестовиця та інших — продовольчих 
труднощів, у даних селах відмічені ви-
падки негативного реагування навколо 
господарсько-політичних кампаній, що 
проводяться». 

Середина липня — апогей голодуван-
ня в Чернігівському районі, пік смертнос-
ті. Підрахунки за тими книгами записів ак-
тів громадянського стану, що зберегли-
ся, свідчать, що в січні 1933-го померло 
187 осіб, у лютому — 181. Певний стрибок 
стався навесні: в березні померлих вже 
253, у квітні — 250. У травні зростання на-
чебто не особливо помітне (308 смертей), 
однак значна їх частина припадає на дру-
гу половину місяця. А далі — взагалі ката-
строфа: 533 померлих у червні й 630 — у 
липні, переважно в перші два тижні. Опух-
лі від недоїдання люди не встигали ховати 
своїх односельців.

Ну а дехто ще й сьогодні вірить, що «на-
горі» хтось міг чогось не знати.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті, 

м. Чернігів.
За матеріалами Державного архіву 

Чернігівської області
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Календар всесвітньої історії
5 грудня 
Народилися: 1803 — Фе-

дір Тютчев, російський поет; 
1867 — Юзеф Пілсудський, 
польський військовий і дер-

жавний діяч, перший керівник 
відродженої Польщі (очільник 
держави в 1918 – 1922 рр., 
прем’єр-міністр у 1926 – 1928 
рр. і 1930 р.).

Помер: 1791 — Вольфганг 
Амадей Моцарт, видатний ав-
стрійський композитор.

1879 — у США запатенту-
вали першу автоматичну теле-
фонну станцію. 

1936 — ухвалена сталін-
ська Конституція СРСР.

6 грудня 
Народилися: 1871 — Ми-

кола Вороний, український 
поет доби Розстріляного Від-
родження; 1903 — Микола Ко-
лесса, український компози-
тор, диригент, педагог; 1913 
— Микола Амосов, визначний 
медик, учений у галузі кардіо-
хірургії й біокібернетики.

1917 — парламент Фін-
ляндії ухвалив рішення про 
відокремлення зі складу Ро-
сії та отримання статусу неза-
лежної держави. 

1991 — Верховна Рада 
ухвалила Закони «Про оборо-
ну України», «Про Збройнi сили 
України». День Збройних сил 
України. 

7 грудня 
1769 — засновано орден 

святого великомученика Геор-
гія Побідоносця, найвищу вій-
ськову нагороду Росії. 

Народилася: 1900 — Ка-
терина Білокур, майстриня на-
родного декоративного живо-
пису.

Помер: 1870 — Михайло 
Вербицький, український ком-
позитор, хоровий диригент, 

громадський діяч, священик, 
автор українського гімну «Ще 
не вмерла Україна».

8 грудня 
Народився: 1878 — Ми-

хайло Омелянович-Павленко, 
український військовий діяч, 
генерал-полковник Армії УНР. 
Був головнокомандувачем 
УГА, командував операціями І 
Зимового походу. Помер у Па-
рижі.

1991 — у Віскулях (Бі-
ловезька пуща) президен-
ти України Леонід Кравчук, 
РРФСР — Борис Єльцин і голо-
ва Верховної Ради Республіки 
Білорусь Станіслав Шушкевич 
підписали документи про лік-
відацію СРСР і створення СНД. 

9 грудня 
Народилися: 1861 — Єв-

ген Чикаленко, український 
меценат культури, агроном, 
землевласник, видавець, пу-
бліцист, один із засновників 
українських щоденних газет 
на Наддніпрянщині — «Гро-
мадська думка» (1906) і «Рада» 
(1906 – 1914); 1863 — Борис 
Грінченко, український пись-
менник, учений-мовознавець, 
один з організаторів товари-
ства «Просвіта»; 1925 — Па-
тріарх Володимир (Василь Ро-
манюк), український право-
славний релігійний діяч, бого-

слов, дисидент, багаторічний 
в’язень сталінських і бреж-
нєвських таборів, член Укра-
їнської Гельсінської групи, Па-
тріарх Київський і всієї Руси-
України в 1993 – 1995 рр.

1990 — лідер «Солідарнос-
ті» Лех Валенса всенародним 
голосуванням обраний пер-
шим президентом Польщі.

10 грудня 
1845 — шотландець Ро-

берт Томпсон запатентував у 
Лондоні пневматичні шини. 

1948 — Генеральна 
Асамблея ООН ухвалила За-
гальну декларацію прав люди-
ни. Відтоді 10 грудня відзнача-
ється як День прав людини. 

11 грудня
Народилися: 1909 — Ми-

кола Лебідь, активіст ОУН, від 
1941 р. — заступник Степа-
на Бандери в ОУН (б), один із 
засновників Української Го-
ловної Визвольної Ради, гене-
ральний секретар закордон-
них справ УГВР; 1918 — Олек-
сандр Солженіцин, російський 
письменник, політв’язень, лау-
реат Нобелівської премії з лі-
тератури 1970 р.

12 грудня 
Народився: 1890 — Ан-

дрій Мельник, український 
громадський, військовий і по-
літичний діяч. Був полковни-
ком армії УНР. Організатор 
формації Січових стрільців у 
Києві, Української військової 
організації. Від 1938 р. — го-
лова Проводу ОУН (м), «мель-
никівської». У 1957 р. вису-
нув ідею створення світового 
об’єднання українців на емі-
грації, реалізовану 1967 р. зі 
створенням Світового конгре-
су вільних українців.

1955 — британський інже-
нер Крістофер Кокерел запа-
тентував судно на повітряній 
подушці.

1979 — Політбюро ЦК КПРС 
ухвалило рішення про введен-
ня військ до Афганістану. 

13 грудня 
Народилися: 1877 — Ми-

кола Леонтович, український 
композитор; 1893 — Мико-
ла Хвильовий (Фітільов), укра-
їнський письменник, громад-
ський діяч. 1928 — Євген 
Сверстюк, український гро-
мадський діяч, доктор філосо-
фії, дисидент.

Помер: 1963 — Василь 
Симоненко, український поет-
«шістдесятник», діяч руху ди-
сидентів.

14 грудня 
1911 — експедиція нор-

вежця Руаля Амундсена у 
складі шести осіб і 16 собак 
уперше в історії людства дося-
гла Південного полюса. 

Народилися: 1654 — Да-
нило Апостол, гетьман Лівобе-
режної України у 1727 – 1734 
рр. (останній загальнообра-
ний); 1840 — Михайло Ста-
рицький, український пись-
менник, поет, визначний теа-
тральний і культурний діяч.

Померли: 1583 — Іван 
Федорович (Федоров), пер-
ший відомий український дру-
кар, гравер. Заснував дру-
карні в Москві й Острозі, пра-
цював також у Львові й Литві; 
1799 — Джордж Вашингтон, 
один із батьків-засновників 
США, перший президент Спо-
лучених Штатів у 1789 – 1797 
рр; 1989 — Андрій Сахаров, 
визначний радянський фізик і 
громадський діяч, лауреат Но-
белівської премії миру 1975 р., 
академік, дисидент; 2000 — 
Мирослав-Іван Любачівський, 
кардинал, предстоятель Укра-
їнської греко-католицької 
церкви в 1984 – 2000 рр.

15 грудня 
1791 — у США після рати-

фікації набув чинності Білль 
про права — десять попра-
вок і доповнень до конституції 
1787 р., які законодавчо закрі-
пили основні цивільні права 
(свобода совісті, слова і друку, 
зборів і носіння зброї). 

1934 — розстріляні Григо-
рій Косинка та Кость Буревій, 
українські письменники, обви-
нувачені сталінською владою 
в причетності до націоналістич-
ної терористичної організації.

16 грудня 
Народилася: 1775 — 

Джейн Остін, англійська пись-
менниця.

17 грудня 
1897 — на Харківсько-

му паровозобудівному заво-
ді збудували перший україн-
ський паровоз. 

1903 — початок авіаційної 
ери: американець Орвілл Райт 
у Кітті Хок (штат Північна Каро-
ліна) здійснив перший у світі 

політ на літаку, важчому за по-
вітря, сконструйованому ним 
разом із братом Уїлбером. По-
літ тривав 12 секунд, «Флаєр-1» 
подолав відстань 260 м.

Народився: 1908 — Юрій 
Шевельов, український науко-
вець, славіст-мовознавець, іс-
торик літератури, письменник, 
критик, професор Гарвардсько-
го і Колумбійського університе-
тів, іноземний член НАНУ (1991). 
Був президентом Української 
вільної академії наук у США.

24 листопада в Чернігів-
ському національному педа-
гогічному університеті імені 
Т. Шевченка проведено за-
хід до Дня пам’яті жертв го-
лодоморів в Україні.

Український інститут на-
ціональної пам’яті і Служба 
безпеки України презенту-
вали 28 унікальних видань 
з історії України, більшість з 
яких видана на основі роз-
секречених архівів ВНК-ДПУ-
НКВС-КДБ. 

Тетяна Гапієнко, співро-
бітник архіву Управління СБУ 
в Чернігівській області, роз-
повіла про величезну робо-
ту із розсекречення таємних 
документів комуністичних 
спецслужб, які залишилися 
у спадок незалежній Украї-
ні. Тільки за останні півроку 
суспільству, насамперед до-
слідникам і рідним репресо-
ваних, відкрито півмільйона 
справ.

Представник СБУ пред-
ставила документальний 
збірник «Геноцид в Україні 
1932 – 1933 років за мате-
ріалами кримінальної спра-
ви № 475», упорядником яко-
го є Валерій Удовиченко. Він 
вів слідство щодо комуніс-
тичного голодового злочину 
1932 – 1933 рр. Як відомо, 
13 січня 2010 р. апеляційний 
суд міста Києва визнав Голо-
домор 1932 – 1933 рр. гено-

цидом українського народу, 
а Й. Сталіна та його попліч-
ників — винними в організа-
ції цього злочину світового 
масштабу.

Сергій Бутко, представ-
ник Українського інституту 
національної пам’яті в Чер-
нігівській області, розповів 
про представлені видання, 
підкреслив, що оприлюдне-
ні документи, результати на-
укових досліджень перекон-
ливо свідчать: комуністичний 
режим був злочинним і анти-
людяним. 

Особливу увагу приділив 
11 випускам журналу «З ар-
хівів ВУЧК-ГПУ-НКВС-КГБ», 
в яких зібрані просто вбив-
чі факти про злочинний ха-
рактер радянської влади за 
весь час її існування. Пред-

ставник УІНП процитував 
уривок інформації КДБ УРСР 
за 1988 р., в якій розповіда-
лося про зусилля радянської 
спецслужби приховати прав-
ду щодо Голодомору-геноци-
ду 1932 – 1933 рр.

За дорученням УІНП і СБУ 
С. Бутко передав комплекти 
цих видань Чернігівському 
педуніверситету ім. Шевчен-
ка, Чернігівському техноло-
гічному університету, Ніжин-
ському університету ім. Гого-
ля, Чернігівському інституту 
МАУП ім. Героїв Крут, облас-
ній бібліотеці ім. Короленка, 
Чернігівській центральній 
міській бібліотеці ім. Коцю-
бинського.

Учасники заходу ознайо-
милися з виставкою «Спротив 
геноциду». Її створили УІНП, 

архів СБУ, Центр досліджень 
визвольного руху, Громад-
ський комітет із вшануван-
ня пам’яті жертв Голодомору. 
Експозиція виставки охоплює 
період 1917 – 1933 рр. і на-
очно демонструє політику дер-
жавного терору в Україні, вна-
слідок чого мільйони людей 
стали жертвами комуністич-
ного тоталітарного режиму.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті

Збірник 
«Чернігівські 

старожитності»
Наукові співробітники Національного ар-

хітектурно-історичного заповідника «Черні-
гів стародавній» підготували черговий випуск 
збірника наукових праць «Чернігівські старо-
житності». Випуск 2 (5) надрукований за ре-
зультатами міжнародної наукової конферен-
ції, приуроченої до 890-річчя першої писем-
ної згадки про Борисоглібський собор. У збір-
нику опубліковані наукові статті дослідників з 
України, Канади та Росії. 

Серед авторів збірника, зокрема, такі 
чернігівські дослідники, як Володимир Ко-
валенко, Олег Васюта, Володимир Руденок, 
Ірина Чугаєва, Роман Луценко, Олена Чер-
ненко, Раїса Боголюб, Анатолій Адруг, Олек-
сандр Тригуб, Ярослав Волерт, Ігор Кондра-
тьєв, Алла Попружна, Ольга Травкіна, Олек-
сандр Бондар, Ігор Ігнатенко, Олена Ванжула, 
Олександр Коваленко, Андрій Острянко, Люд-
мила Ясновська, Юрій Ситий, а також Мартін 
Дімнік, профессор Торонтського університе-
ту (Канада). Вони та ряд інших істориків опу-
блікували ґрунтовні дослідження про видатну 
пам’ятку історії Чернігова — Борисоглібський 
собор. У збірнику також міститься ряд публі-
кацій на інші теми з історії Чернігова. 

Перший випуск
 енциклопедичного 

видання 
Презентовано перший випуск Чернігів-

ської серії енциклопедичного видання «Звід 
пам’яток історії та культури України». Том при-
свячений Чернігівському району.

До презентованого тому увійшли 774 

статті про об’єкти культурної спадщини, а та-
кож нариси про селище Седнів. Над підготов-
кою матеріалів працювали 50 авторів. Майже 
готові до друку матеріали ще по шести райо-
нах області.

«Звід пам’яток історії та культури України» 
видається на виконання Указу Президента. 
Це перше енциклопедичне науково-довідко-
ве видання про всі відомі на сьогодні на те-
риторії України нерухомі пам’ятки археології, 
історії, архітектури та містобудування, мону-
ментального мистецтва. Відповідно до адмі-
ністративно-територіального поділу країни 
«Звід» складатиметься з 28 томів. Окремий 
том буде присвячено пам’яткам історії та куль-
тури українського зарубіжжя.

Дослідження  
Віри Зайченко 
про вишивку 

козацької старшини
У видавни-

цтві «РОДОВІД» 
побачила світ 
книжка зна-
ної чернігів-
ської дослідни-
ці українсько-
го мистецтва, 
історика, крає-
знавця, музео-
лога Віри Зай-
ченко «Вишив-
ка козацької 

старшини XVII – XVIII століть з колекції Черні-
гівського історичного музею імені В. Тарнов-
ського».

Презентація книги відбулася в музеї імені 
В. Тарновського 26 листопада, під час святку-
вання дня народження музею.

Юзеф Пілсудський

Михайло Вербицький

Патріарх Володимир

Політ Райта

Микола Хвильовий

У Чернігові — презентація виставки 
«Спротив геноциду» і видань з історії 

Нові книги Нові книги 
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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.

Крупко Анатолій Іванович народився 10 серпня 1945 року в 
селі Бондарях Козелецького району на Чернігівщині в хлібороб-
ській родині. Важка хвороба скувала його і вклала на ліжко. 

Незважаючи на обмежені можливості у спілкуванні, Анатолій 
Іванович знайшов свої барви і свої ритми. У періодиці з’явилися 
нові поезії, гумор, цікаві оповідання та новели, рецензії на твори 
письменників-земляків. Побачила світ поетична збірка «Столиця 
осені». Підготував і видав книги «Біль і святість» та «У дзвони слова 
б’ю». Помер А. Крупко 2003 року.

У дзвони слова б’ю 
У дзвони слова б’ю щомить, 
Щоб розбудити душу кожну 
І совість праведну — не ложну 
В її соборах поселить. 

Невже даремно в дзвони бить? 
Невже надійно так байдужість 
Приспала наші грішні душі, 
Що й рідним словом не збудить? 
Воно ж бува — тихіш трави, 
Воно ж бува — гучніше грому, 
Воно співцеві не одному 
Вже коштувало голови. 

За те, що зводило з колін, 
Рабів не ділячи на раси, 
За те, що голосом Тараса 
Єднало душі поколінь. 

Трива земний його політ 
Понад тріумфи і руїни, 
Та біль священний України 
Не всім у слові ще болить: 

Хтось хоче панщину вернуть, 
Хтось Бога молить за Росію. 
Пани ж — грабують, багатіють, 
А вбогі доленьку клянуть. 

У дзвони слова б’ю щомить. 
І недаремно час марную,
Хай лиш одна душа почує, 
То вже й для цього варто жить. 

* * *
Я не питаюсь броду у ріки. 
Я не питаюся стежок у полі. 
Я сам свої переведу роки 
Через майбутні дні своєї долі. 

Я просто є, як радість і печаль, 
Як лід холодний і зело зелене. 
Я йду — і відчуваю в серці даль, 
Котра давно хова мене від мене. 

Знайти себе й прокласти свіжий слід, 
Зло покарати, захистить невинних... 
І шлях, що перейшов мій древній рід, 
Подаленіє верстами новими...
 

* * *
Щорік зозулею черешня біла 
Не забувала нам літа кувать. 
О, як матуся слухати любила 
Кування те, коли була жива! 

Взялись бузки блакитними димами, 
І знов зозуля за вікном кує, 
І все здається: то вона від мами 
Мені привіт отак передає. 

Вдягає край зелених шат обнову, 
Веселки в небі сонця дістають... 
Комусь літа кують зозулі знову, 
Ну, а мені — лиш жалю додають. 

Куценко Петро Іларіонович народився 13 липня 1948 року в селі 
Голикове Олександрівського району на Кіровоградщині. Тут, навчаю-
чись у школі, почав писати. Закінчив факультет журналістики Київського 
університету. Працював в обласній пресі. 

1983 року у видавництві «Молодь» побачила світ його перша збір-
ка «Продовження розмови». Через три роки видавництво «Радянський 
письменник» видало книгу «Манливе світло днів непроминулих». Потім 
була видана в Чернігові книга «За брамою вічності», в якій поет поряд з 
оригінальними творами подав низку перекладів. Вийшла збірка для ді-
тей «Пісні безсонного джмеля». 

У 2005 році вийшли книги «І возрадується душа твоя: Розповіді про чернігівських худож-
ників» та «Біля криниці журавля: Вірші для дітей», наступного року — книга поезій і перекла-
дів «Благословення пізньої грози» та збірка віршів для дітей «Перепелова сопілка». 

Твори поета перекладені російською, білоруською, чуваською та іншими мовами. Живе 
в Чернігові. 

* * *
Чийсь дивний голос вихопився з тиші, 
І я прокинувсь — не в своїй сорочці. 
А рань через вікно дивилась мовчки,
Як снідання моє клювали птиці.
 
Так скрадливо тремтіло їхнє коло, 
На голих стінах грало і світилось, 
І з’яв нічних смішні чортячі голови 
По дну душі моєї розкотились.
 
І щезли враз... До пояса зарошене 
Ввійшло дівчатко, босе і кирпате.
Ввійшло прощання — не в своїй сорочечці
І вивело мене за руку з хати. 

І вже коли широкий шлях почався,
Я здогадавсь наївним своїм серцем:
В отій оселі, повній сміху й щастя,
Мене ніхто й ніколи не діждеться.

Спинись, вернись! Бо не на день — навіки
Хтось прокляне той шлях, що під тобою!
…Оглянувсь я — і застогнав від болю:
Зіяла пустка в змоховілих вікнах. 

* * *
3азолотіли з ночі вікна 
В оселі нашій опустілій, 
3азолотіли на повіках 
Троянд пелюстки білі-білі. 

І вихопивсь навшпиньки подив, 
Немов промінчик, вкляк у тиші. 
Це хто сюди вночі приходив, 
Вікно прочинене полишив? 

Ворушить темна огорожа 
Туман з цвілястими очима. 
Це що за рань, на вечір схожа?
Що за тривога безпричинна? 

Це, може, сад, вночі наллятий 
Дощем, заглянув мені в душу, 
І я його приколихати 
В своїм терпкім безсонні мушу? 

Ні, це не те, це просто втіха 
У перегірклім сподіванні 
Крізь сон вслухатися, як диха 
Сад — наче прірва у тумані. 

Давня пісня
Схлипнув по-дитячому вві сні
І не витер сліз... бо не було.
Засвітилось небо вдалині — 
І віконне видавило скло. 

Мати обняла за ворітьми, 
Осліпила щемом із-під вій. 
Вдарив шлях набряклими крильми, 
Батько взяв за руку — і повів. 

Три містки в туманах перейшли, 
Три сонцевороти й грозопад, 
І незчувся — як, і де, й коли 
Взяв мене за руку старший брат. 

І не спам’ятавсь — як у німій 
Далині зметнувся чорний ліс, 
Як мою долоню у своїй 
Брат мій середульший тихо стис. 

А коли вже й ліс відшелестів,
Кинувсь я — неначе уві сні,
Глянув — ані батька, ні братів, 
Тільки слід на вичахлій стерні. 

Тільки вітер вітра зупиня,
Тільки зірка зірку здоганя, 
І шумить на схилі ночі й дня 
Стоптана, заплакана стерня. 

Шановна українська гро-
мадо! Минуло понад півтора 
року, як відійшла у вічність 
відома громадська діячка, 
засновниця першої у Наддні-
прянській Україні (1990 р.) 
жіночої патріотичної органі-
зації — Чернігівського відді-
лу Союзу українок, заслуже-
на артистка України, лауреат 
премій ім. М. Коцюбинсько-
го та ім. С. Русової Раїса Іва-

нівна Решетнюк-Костарчук. 
Вона також одна з тих, хто в 
нашому краї стояв біля ви-
токів «Просвіти», товариств 
Богдана Лепкого, Григорія 
Ващенка, Конгресу україн-
ських націоналістів, Суспіль-
ної служби України. Одною з 
перших повернула рідному 
краю ім’я видатної українки 
Софії Русової. 

На достойну пошану та 
світлу пам’ять цієї непере-
січної особистості Чернігів-
ський оргкомітет звертаєть-
ся до всіх із проханням зро-
бити посильний фінансовий 
внесок на спорудження до-
стойного пам’ятника на місці 

її поховання разом із чолові-
ком, відомим ученим, патрі-
отом Юрієм Костарчуком — 
на цвинтарі Яцеве в Черні-
гові. Також збираємо кошти 
на створення кімнати-музею 
покійної. 

Кошти просимо перека-
зувати на картку Миненок 
Ольги Валеріївни у Приват-
банку, номер картки: 4731 
2171 0828 2805.

Голова Чернігівського 
відділу Союзу українок Оль-
га Ковтун (Миненок), тел.: 
096-051-89-25.

Прес-секретар оргкомі-
тету Станіслав Журавель, 
тел. 067-776-93-28.

Вони співзвучні і не по-
требують обожнювання, гені-
альність їх безсмертна. Хоча 
б у таких рядках: «Дивлюся, 
аж світає, край неба палає, 
соловейко в темнім гаї сонце 
зустрічає». Не менш чаруючі і 
співзвучні з українським по-
етом рядки російського поета 
про українську природу: «Тиха 
украинская ночь. Прозрачно 
небо, звёзды блещут». 

Шевченко — засновник 
нової української літератури. 
Пушкін — творець російської 
літературної мови, нової росій-
ської літератури. 

У творчості обох поетів — 
прагнення служити народу. У 
їхній творчості реалізм поєдну-
ється з революційною роман-
тикою. Імена обох поетів ві-
домі всьому світові, їхня твор-
чість знайшла відображення 
у творчості композиторів, ху-
дожників, скульпторів. У обох 
цих поетів була репутація полі-

тично неблагонадійних. Пушкін 
дружив із декабристами. Шев-
ченко вступив до таємного по-
літичного товариства — Кири-
ло-Мефодіївського братства, 
був арештований, відправле-
ний на заслання. Деякі його ві-
рші із заслання були передані 
за кордон і видані в Лейпцигу 
в книзі «Новые стихотворения 
Пушкина и Шевченко». Рево-
люційна тематика присутня в 
багатьох творах Шевченка, зо-
крема — «Пророк», «Три літа». У 
Пушкіна ці ж теми — у віршах 
«В Сибирь», «Кинжал» та ін-
ших. Український і російський 
поети закликали до єдності 
слов’янських народів.

Обидва поети викорис-
товували у своїй творчості бі-
блейські сюжети для вислов-
лення революційних ідей. Що-
правда, інколи надто вільно 
трактували євангельські сю-
жети (у Шевченка в поемі «Ма-
рія», у Пушкіна — в «Гавриліа-

ді»). Видно, ніщо людське не 
було їм чужим. 

Шевченка і Пушкіна висо-
ко цінували російські револю-
ціонери-демократи. 

Шевченко багато творів 
написав російською мовою — 
поезій, повістей. Російські ху-
дожники Брюллов, Венеціа-
нов, поети Жуковський, Аннен-
ков та інші викупили Шевчен-
ка з кріпацтва. Брюллов став 
учителем Шевченка в живопи-
су. Пушкін також любив малю-
вати, відомі його ілюстрації до 
власних творів. 

10 березня 1861 року 
Шевченко помер у Петербурзі. 
На його похороні були Досто-
євський, Некрасов, Салтиков-
Щедрін, інші відомі письмен-
ники, митці. Некрасов написав 
вірш «На смерть Шевченка».

Лариса МАХІНА, 
член Національної спілки 

журналістів України, 
м. Чернігів 

Афіша
Обласний академічний 

музично-драматичний театр 
ім. Т. Шевченка

Здавалося б, відома анекдотична ситуація. В 
одному купе зустрілися одесит, вічний холостяк, 
що не робить жодного руху без дозволу мами, і 
щира красуня-українка. Та ніхто навіть не може 
припустити, чим це закінчиться. Приголомшливо 
весела і неймовірно зворушлива історія.

У виставі грають яскраві актори: Олег Філімо-
нов, Руслана Писанка, Віктор Андрієнко. А при-
крашає цей акторський ансамбль одна з улюбле-
них актрис Ельдара Рязанова, народна артистка 
СРСР Ольга Волкова.

Співає у виставі переможниця шоу «Голос. 
Діти» 8-річна Ганна Ткач.

Замовлення, продаж, доставка квитків за 
телефонами: 093-881-79-15, 097-721-42-32.

Чернігівський Молодіжний театр
Грудневі театральні вечори
3 грудня — театр «Золоті ворота» (Київ). І. Бунін «Міті-

не кохання. Щоденник». 
4 грудня — театр «Актор» (Київ). Н. Альдо «Іграшка для 

мами».
5 і 13 грудня — К. Кізі «Політ над гніздом зозулі». 

Поч. о 18.00.
6 грудня — М. Старицький «За двома зайцями».
9 і 10 грудня — Е. Портер «Полліанна».
11 грудня — К. Гольдоні «Трактирниця». 
12 грудня — Іздрик «Воццек».
Довідки за тел.: 77-49-53, 77-89-48.

6 грудня — фортепіанний дует: лауреа-
ти всеукраїнських та міжнародних конкурсів 
заслужений артист України Юрій Кот та Ірина 
Алексійчук (м. Київ). Програма: твори Ф. Шу-
берта, А. Дворжака. 

7 грудня — академічний симфонічний ор-
кестр «Філармонія».

9 грудня — сольний концерт Володими-
ра Гришина. Беруть участь заслужений артист 
України Сергій Сулімовський, лауреати все-
українських та міжнародних конкурсів Марина 
Маккей, Ніна Коцур. 

11 грудня — «Калета. Вечорниці на Ан-
дрія». Академічний народний хор.

13 грудня — «У світлі ханукальних вогнів». 
Духовий оркестр. Беруть участь: творчі колек-
тиви Чернігівської єврейської общини, лауре-
ати міжнародних конкурсів Сергій Гладарьов, 
В’ячеслав Мацвійко, Андрій Рекун, Семен Руд-
ницький. 

16 грудня — концерт до 120-річчя від дня 
народження Григорія Верьовки.

17 грудня — творчий вечір заслуженого 
працівника культури України Юрія Слободе-
нюка (людина-оркестр). Також бере участь ор-
кестр академічного ансамблю пісні і танцю «Сі-
верські клейноди».

Довідки за тел. каси: 675-893.

Чернігівський обласний філармонійний центр

Листи читачів газети

Шевченко і Пушкін

Вшануймо пам’ять Раїси Решетнюк-Костарчук
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Несподівані 
думки

Деякі вважають, що в 
них добре серце, хоча на-
справді в них слабі нерви.

* * *
Усе, що є доброго в на-

шому житті, або незаконне, 
або аморальне, або при-
зводить до ожиріння.

* * *
Теорія вчить нас ди-

витися далеко вперед, а 
практика — собі під ноги.

* * *
Знаходиш багатство — 

втрачаєш совість. 
Знаходиш кохання — 

втрачаєш розум. 
Знаходиш істину — 

втрачаєш віру. 
І тільки втративши все 

— знаходиш свободу.

Було колись...
Замислений Альберт 

Ейнштейн зустрів свого дру-
га і привітно попросив його:

— Приходьте до мене 
ввечері. У мене буде профе-
сор Стімсон.

— Але ж я Стімсон! — 
здивувався друг.

— Це не має значення, 
— заперечив Ейнштейн, — 
усе одно приходьте.

* * *
Альберт Ейнштейн лю-

бив фільми Чарлі Чапліна і 
ставився до його героїв на 
екрані з великою симпаті-
єю. Одного разу він напи-
сав у листі до Чапліна: «Ваш 
фільм «Золота лихоманка» 
зрозумілий усім на світі, Ви 
неодмінно станете великою 
людиною. Ейнштейн».

На це Чаплін відповів 
так: «Я Вами захоплююся ще 
більше. Вашої теорії віднос-
ності ніхто у світі не розуміє, 
а Ви все ж стали великою 
людиною. Чаплін».

* * *
Один юнак запитав Мо-

царта, як писати симфонії. 
Моцарт відповів:

— Ви надто молоді. 
Чому б Вам не почати з ба-
лад? 

Юнак заперечив:
— Але ж Ви починали 

писати симфонії, коли Вам 
було всього десять років!

— Так, але я нікого не 
розпитував, як їх треба пи-
сати.

Куточок 
гумору

— Як так вийшло, що ти 
до Оксани посватався? 

— Як, як... Сиділи ми, 
розмовляли... А під кінець 
я вже не знав, про що роз-
мовляти. Ото й запропону-
вав... 

* * *
У психлікарні біля па-

лати з дуже сумним паці-
єнтом: 

— Цей бідолаха збоже-
волів, коли його наречена 
вийшла заміж за іншого. 

Далі, біля дверей пала-
ти, оббитої залізом: 

— А це той, інший. 
* * *

Чоловік: «Уявляєш, під-
рахували, що чоловік у се-
редньому за день говорить 
п’ятсот слів, а жінка — п’ять 
тисяч!» 

Дружина: «Це тому, що 
вам треба все по десять ра-
зів повторювати».

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
Кулінарні секрети

 Коли варите м’ясо з кісточкою, покладіть його спочат-
ку в холодну воду, а м’якоть без кісток опускайте в окріп.

 Для овочевого бульйону кладіть овочі в холодну воду. 
Якщо вам потрібно відварити смачні овочі без бульйону, по-
кладіть їх у каструлю, коли вода закипить.

 Готовність випічки можна перевірити сухою зубочисткою. 
Устроміть паличку в пиріг і відразу ж вийміть. Якщо на ній не за-
лишається налиплого сирого тіста, значить, ваша випічка готова.

 Щоб швидше зварити бобові (квасолю або горох), че-
рез десять хвилин додавайте в каструлю одну столову ложку 
холодної води.

Дещо про їжу та напої 
 Помідор, нарівні з іншими рослинами, які були приве-

зені мандрівниками з Нового Світу, вважався отруйним. Ома-
на з приводу томатів існувала до 1820 року. Відтоді помідори 
стали вживати в їжу.

 Більшість губних помад містить риб’ячу луску.

 Найбільш вживаний продукт на сніданок — яйце.

 Якщо ви постійно п’єте каву, то при відмові від неї вас че-
кає «кофеїнове похмілля» — сонливість, дратівливість і депресія.

 У сучасному світі їжа, перш ніж потрапити на ваш стіл, 
долає в середньому 2400 кілометрів. 

 На вулицях Індонезії продають копчених кажанів.

 На Сицилії і в Японії популярна ікра морського їжака.

 В Італії зникло безліч різних видів співочих птахів, 
тому що їх вживали в їжу як делікатеси.

 Для китайця немає кращого засобу від похмілля, ніж 
солоний апельсин.

Софія Ротару
Народна артистка Укра-

їни, Молдови та СРСР Софія 
Ротару народилася 7 серпня 
1947 року в с. Маршинці Чер-
нівецької області. Ще школяр-
кою перемагала на районних, 
обласних та республіканських 
оглядах художньої самодіяль-
ності.

Навчаючись у музично-
му училищі, вона співала з 
естрадним оркестром Черні-
вецького університету та ВІА 
«Карпати»; була запрошена 
1968 року на Всесвітній фес-
тиваль молоді й студентів до 
Софії, де виборола золоту ме-
даль. Великий успіх прийшов 
після музичного телефільму 
Романа Олексіва «Червона 
рута», в якому Ротару зігра-
ла головну роль і заспівала з 
уже знаменитою «Смерічкою». 
1971 року Софія стала профе-
сійною співачкою — запроси-
ли працювати до Чернівецької 

філармонії, де її чоловік Ана-
толій Євдокименко створив 
для неї ВІА «Червона рута»; за 
рік вийшла перша платівка-
гігант. 

У 1973 і 1974 роках Ротару 
здобула міжнародне визнан ня 
— перші місця на фестивалях 
«Золотий Орфей» у Бургасі та 
«Бурштиновий соловей» у Со-
поті. Платівка 1974 року та 
відеоальбом «Песня всегда с 
нами» визначили тодішні прі-
оритети її творчості – лірика 
Володимира Івасюка і драма-
тичні пісні Євгена Мартинова. 

1975 року співачку ра-
зом із «Червоною рутою» пе-
ревели до Ялти. 1977 року 
вийшов черговий диск-гігант 
«Софія Ротару співає пісні Во-
лодимира Івасюка». А далі — 
наступні диски, автобіогра-
фічний художній фільм «Где ты, 
любовь?».

Потім — пауза, пов’язана 
з пошуками нового стилю, 
рок-музика з «Машиной вре-
мени» у фільмі «Душа», піс-
ні Давида Тухманова. Диск-
гігант 1984 року «Нежная ме-
лодия» — це повернення до 
старого випробуваного імі-
джу: саме з піснею «Меланко-
ліє» Ротару 1982 року вперше 
вдалося обійти Аллу Пугачо-
ву за популярністю і стати спі-
вачкою №1 у СРСР. «Монолог 
о любви», платівка 1986 року, 
та однойменний відеоальбом 
— остання робота Ротару з 
українськими композитора-
ми. Далі з’явилися «Лаванда» 
та «Луна, луна» москвича Во-

лодимира Матецького — дві 
найпопулярніші пісні в СРСР 
1986 року. Спільний альбом 
Ротару і Матецького «Золотое 
сердце» записувався вже ви-
ключно з московськими сту-
дійними музикантами — ан-
самбль «Червона рута» вирі-
шив повернутися до україн-
ської пісні й залишив співачку. 
1992 року створений останній 
суперхіт у виконанні Ротару — 
«Хуторянка».

У 1993-му побачили світ 
перших два CD-збірники кра-
щих пісень співачки — «Со-
фия Ротару» і «Лаванда», зго-
дом ще два — «Золотые песни. 
1985/95» і «Хуторянка». 

За підсумками 1999 року 
Софія Ротару була визнана 
кращою виконавицею тради-
ційної естради в Україні. 2002 
року лейбл «ExtaPhone» випус-
тив черговий номерний CD-
альбом Софії Ротару «Я тебя 
по-прежнему люблю». День 
народження співачки того 
року відзначено присвоєнням 
їй звання «Герой України».

Восени 2002 року помер 
народний артист України Ана-
толій Євдокименко, чоловік 
Софії Ротару і незмінний ре-
жисер усіх її виступів. Його 
пам’яті присвячений збірник 
кращих українських і молдав-
ських пісень співачки «Єди-
ному…». Навесні 2004 року 
ви йшов новий альбом Софії 
Ротару «Небо — это я», скла-
дений переважно з пісень ки-
янина Руслана Квінти.

Улюблені пісні

Çåëåí êëåí
Музика: Ігор Поклад
Вірші: Юрій Рибчинський

На горі той зелен клен, зелен клен,
Немов чаклун, він мені
Дарує чари кожен день.
І бере той зелен клен у полон,
Немов чаклун, уночі
Дівочий сон.
Ворожило сонце у гаях,
І тепер тополя я твоя,
На горі трава зелена, 

я тополя біля клена,
Наречена зоряна його.

Батьку мій, даремно ти не гукай,
Така вже доля моя,
Забула я своє ім’я.
Йдуть дощі — то зелен клена свати,
Я вірю — їх рушником
Зустрінеш ти.
Я дарую літу білий сніг,
Бо тепер тополя я повік.
Полонивши сни дівочі, 

нам любов чарує очі,
Та чомусь у серце попада.

Çà÷àðîâàí³ ñëîâà
Музика: Микола Мозговий
Вірші: Віктор Герасимов

За твоїм веселим гаєм,
За барвистим небокраєм
Серце серцю промовляє
Зачаровані слова.
В них до мене очі сяють,
Наче зорі із туману,
В їх вогні сніги розтануть,
Зійде сонячна трава.

Приспів:
На долині дощ іде,
Мак червоний не цвіте,
Серед ночі грім гуркоче,
Я питаю: «Де ти, де?»
На долині дощ іде,
Мак червоний не цвіте.
Вірю я, моє кохання
Квітом щастя розцвіте.

Все, що чую, все, що бачу,
Все навкруг твоєї вдачі,
І бентежать кров юначу
Весняних ночей дива.
Озовися в чистім полі,
Кароока моя доле,
В серці знов сміються, плачуть
Зачаровані слова.

Приспів:

н,

лена,

и,

ує очі,

Спробуйте перевірити 
свою ерудицію

Дайте відповідь на нижченаведені 
запитання. Відповіді — в наступному 
номері газети.

1. Хто став першим президентом 
Академії наук України, в якому році? 

2. У якої тварини найбільше зубів? 
(У кашалота? Качки? Голого слизняка? 
Акули?)

3. З чого роблять скипидар? (Із ву-
гілля? Живиці? Сірки? Нафти?)

4. Яка морська тварина найшвидша? 
5. Давні греки називали цю ріку 

Борисфен, римляни — Данатаріс, тур-
ки — Узу. Як називається ця ріка нині?

6. В якому морі не потонеш?

Акція 
«Свято для захисника»: 

долучайтеся
У Чернігові розпочався збір новорічних подарун-

ків для воїнів, які захищають територіальну ціліс-
ність України на Сході.

Ініціатор акції — громадська організація «Жіноча сотня 
самооборони Че».

Як долучитися? Зробити ялинкові прикраси чи мініатюр-
ні ялинки, святкові композиції, зв’язати шкарпетки чи шапку, 
спекти пряники чи пиріжки, купити шоколадку, написати листа 
чи підписати вітальну листівку! Принесіть ці гостинці на адреси:

вул. Горького, 59 (центр допомоги бійцям),
просп. Перемоги, 182 (магазин «Цацки»).
Або зателефонуйте: 067-945-28-24 (Оксана), 093-890-

25-59 (Світлана) чи 066-304-89-87 (Вікторія). Можемо забра-
ти речі своїм транспортом! Усі подарунки будуть доставлені 
на передову волонтерами ГО «Жіноча сотня самооборони Че».

За словами волонтерів, серед першочергових потреб 
українських бійців — берці, ліхтарики, акумулятор для ра-
цій, тактичні рукавички, рюкзаки, термобілизна, флісові 
кофти і штани, наколінники, налокітники, тактичні окуляри, 
спальники, каремати, бензиновий генератор. Дуже потрібні 
продукти харчування, особливо тушонка, кава, чай, а також 
медикаменти. На фронті чекають і дитячі листи, малюнки.

Акція триває до 30 грудня.
Також волонтери збирають подарунки, іграшки, книжки 

для дітей, що живуть у так званій «сірій зоні» на Сході. 

Поміркуйте на дозвіллі
Проста математика?

Ось ряди цифр. Проставте між ними арифметичні 
знаки: +, –, х, : , щоб у результаті скрізь вийшло 3. По-
чніть із маленького, з першого ряду. Начебто й несклад-
но, але й не так просто. Тому можете вживати дужки для 
групування цифр, але в тому самому порядку.
1 2 3 4 = 3
1  2 3 4 5 = 3
1 2 3 4 5 6 = 3
1 2 3 4 5 6 7 = 3
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 3
4 3 2 1 =3
5 4 3 2 1 = 3
6 5 4 3 2 1 = 3
7 6 5 4 3 2 1 = 3
8 7 6 5 4 3 2 1 = 3
9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 3 

Золотий фонд української естради


